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علی دایی:

سایپا برای باالی جدول خواهد جنگید

سرمربی موفق فصل گذشــته تیم فوتبال نفت تهران
گفت :بارهــا مورد تقدیــر مســئوالن اداره مالیات
قرار گرفتم اما به خاطر عدم پاســخگویی مســئوالن
پرســپولیس برای اولین بار در زندگیام حسابهایم
مســدود و اتومبیلهایم توقیف شد.تیم نفت تهران با
بیبضاعتی محض توانست شگفتی بیافریند و قهرمان
جام حذفی کشور شود .این در حالی است که همانطور
که همه عالقهمندان به فوتبــال میدانند تیم نفت در
فصلی که گذشت یکی از ســختترین و بیپولترین
فصلهای تاریخ تیمهای ایرانی را پشتســر گذاشت
به طوری که برخی از روزها ایــن تیم نه زمین تمرین
داشــت و نه تغذیهای برای بازیکنان امــا با همه این
شــرایط علی دایی ،کاری کرد کارســتان و عالوه بر
هتتریک کردن خــودش در قهرمانی جام حذفی در
کســوت مربی ،یکبار دیگر ثابت کــرد که در فوتبال
همــه چیز به پول و امکانات ختم نمیشــود .هر چند
که قهرمان شــدن چنین تیم بیبضاعتی شاید بدعت
بدی در فوتبال کشورمان به جای بگذارد.با علی دایی
ســرمربی موفق فصل گذشته نفت تهران که این فصل
قرار است تیم سایپا را هدایت کند از هر دری صحبت
کردیم و او هم با عنوان اینکــه اولین مصاحبهاش را
بعد از قهرمانی جام حذفی انجام میدهد با سعه صدر
پاسخگوی سؤاالتی بود که جواب آنها را مدتها در دل
خود نگه داشته بود .در زیر قسمتی از صحبتهای علی
دایی را میخوانید.مشروح گفتگوی تفصیلی علی دایی
با فارس را در زیر میخوانید.
این روزها به صورت مرتب در کالسهای
پیشرفته مربیگری شرکت میکنید .برای
شــروع مصاحبه از این کالسها بگویید و
اینکه ســطح کیفی این کالسها را چطور
ارزیابی میکنید؟
به هر حال کالسها با اینکه فشرده است و انرژی
زیــادی از ما میگیرد امــا باید بگویم کالسهای
خوبی است و مدرس سطح باالیی به این کالسها
آمده است .باید همه سعی خودمان را انجام دهیم
تا چیزهایی که در فوتبال امروز دنیاســت را یاد
گرفته و اطالعات آن را به دست بیاوریم.
با قهرمانی نفت مأموریت شــما در این
تیم به پایان رســید؛ آن هــم در حالی که
فصل بسیار ســختی را پشتسر گذاشتید.
در روزهای ابتدایــی عقد قرارداد قولهای
زیادی به شما داده شد اما در عمل هیچ کدام
اجرایی نشد.
این مســائل در فوتبال ما طبیعی اســت همیشه
اول همه چیز گل و بلبل است .قول میدهند که
فالن کار را انجام میدهند اما متأســفانه در ادامه
راه همیشــه تنها میمانیم .متأسفانه وقتی بحث
بخــش خصوصی به میان میآیــد نظارتی انجام
نمیشود و نمیگوییم که آنها چه هدفی را دنبال
میکنند .باید مشخص شود آنها چه کاره هستند
و باید از آنها یک ضمانت گرفته شــود تا مشخص
شود که آنها چه کاره هستند .باید مشخص شود
برنامه و هدف آنها چیست .به نظر میرسد ما فقط
میخواهیم تیم را از سر خودمان باز کنیم .در این
بین مشــکالتی پیش آمد که من هیچوقت ندیده
بودم .در عمــر فوتبالیام خیلی چیزها دیده بودم
اما این مدلی را تا بــه حال ندیده بودم .تیم نفت
به امان خدا رها شــده بود .بازیکنان از نظر تغذیه
مشکل داشتند و این اواخر بچههای تیم خودشان
کمک میکردند تا کارها انجام شــود .من امسال
خیلی چیزها یاد گرفتم؛ از بازیکنانم مســائلی یاد
گرفتم که میتوانم به مردانگی و غیرت آنها اشاره
کنم .آنها خیلی مرد بودند که تا آخر کار پای تیم
ایستادند و در نهایت هم قهرمان جام حذفی شدند.
چرا تیمهــای خصوصی در فوتبال ایران
محکوم به فنا و شکست هستند؟
باید مشــخص شــود که هدف آنهــا از تیمداری
چیســت؟ اگر هدف من درست نباشد به نتیجه
نمیرسم .کسی که نقشه و هدف نداشته باشد به
جایی نمیرسد .باید برنامه کوتاهمدت  ،میان مدت
و بلندمدت داشته باشــد ،آقایانی که تیم نفت را
خریدند شــما بروید و از آنها بپرسید آیا نقشه و
برنامهای داشتند؟ ببینید اص ً
ال به کجا میخواستند
برسند؟ چطور میخواستند برسند؟ چشم انداز یا
ویژن آنها چه بود؟
شما نفت بدون پول و امکانات را قهرمان
جام حذفی کردید اما به نظر شما برای فوتبال
ایران بد نیست که تیمیاین چنین قهرمان
شود اما تیمهایی که نزدیک به  30میلیارد
تومان هزینه کردهاند قهرمان نشوند؟
در فوتبال که تنها پول ضامن موفقیت نیســت.
بــرای موفقیت خیلی عوامل دخیل اســت که
یکــی از مهمترین آن عوامل پــول و پرداخت
دســتمزد به موقع بازیکنان است .البته مطمئناً
پول نقش زیادی در موفقیت دارد .برای همین
گفتــم بازیکنانــم مردانگــی کردنــد چون در
فوتبالی کــه بخش عمــده ای را انضباط مالی
مشخص میکند بدون پول و بدون اینکه  5ماه
چیزی بگیرند قهرمان جام حذفی شــدند؛ آن

هم نه با شــانس یا اقبال .ما در این مســابقات
اســتقالل را بردیــم و ســپاهان را در خانهاش
شکســت دادیم .در فینال هم تراکتورسازی را
شکســت دادیم ،از  5تیم بــاالی جدول  3تیم
را شکســت دادیم .تیمهای دوم ،سوم و پنجم
لیگ را شکســت دادیم تــا قهرمان جام حذفی
شــویم پس بازیکنانم کار بسیار بزرگی کردند.
در این فوتبال حرفهای امکانات سختافزاری و
نرمافزاری خیلی حرفها میزند .ما تیمیبودیم
که خیلی مواقــع نمیتوانســتیم حتی تمرین
کنیم چون زمین تمرین نداشتیم .اینها مسائلی
اســت که باید درباره آن صحبت کرد .این چه
باشگاهی اســت که نمیتواند یک زمین چمن
برای تیمش فراهم کند؟
خواسته مدیران و مسئوالن باشگاه نفت
در ابتدای فصل از شما چه بود؟
روز اولــی که من بــا آقایان قرارداد بســتم به
مــن گفتند فقط نفت را در لیــگ برتر نگه دار.
هدف باشــگاه باقی ماندن در لیگ بود اما ما در
حالی در لیگ برتر نهم شــدیم که خیلی راحت
میتوانســتیم جزو سه تیم اول باشیم .البته اگر
آقایــان به قولهایی کــه در ابتدای فصل دادند
عمل میکردند میتوانســتیم به این جایگاه هم
برسیم .به نظر من باید آقایان کالهشان را خیلی
باال بیندازند.
با همه این شرایط شما خالق یک رکورد
خیلی خوب در جام حذفی شــدید و با سه
بار حضور در فینال ،ســه قهرمانی در این
رقابتها به دست آوردید این مسأله را چطور
ارزیابی میکنید؟
قسم میخورم به این مسائل فکر نمیکنم .هیچ
گاه به دنبال رکورد و این مسائل نیستم اما وقتی
به فینال میرسم مشخص است که دوست دارم
قهرمان شوم اما اینکه نفر اول جام حذفی باشم
یا نه ،مسائلی نیست که بخواهم به آن فکر کنم.
از نفت بگذریم؛ با عملکردی که شــما
در تیم ملی و ســالهای بازی در تیمهای
باشــگاهی داشــتید یکی از ویژهترین و
محبوبترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران به
شمار میآیید .این را در نظر بگیرید که ما در
روزهایی زندگی میکنیم که فوتبالیستهای
حرفهای به هیچ عنوان به اندازهای که شما
بازی میکردید محبوب نیستند .دلیل این
مسأله را در چه میدانید؟
اولین چیز لطف خداســت چون خدا به ما خیلی
لطف داشته است .یک آدم خیلی راحت میتواند
مشهور شــود اما محبوب بودن یک موضوع دیگر
است .اینکه مردم شما را دوست داشته باشند یک
موضوع دیگر اســت .با هیچ چیزی در دنیا شــما
نمیتوانید این را عوض کنید .هر چقدر هم خرج
کنید نمیتوانید محبوب شوید .مطمئناً ما به آن
جایگاه که میرســیم نباید همه چیز را فراموش
کنیم .فراموش کردن گذشته یعنی سقوط کردن.
هیچ گاه گذشــته ام را فراموش نکردم که از کجا
آمــدم و چطور آمــدم .هیچ وقت هــم فراموش
نخواهم کرد .کسی که گذشتهاش را به یاد داشته
باشد خیلی سخت راهش کج میشود .من هر چه
هستم همین هستم و پشت و رو ندارم و به خاطر
همین است که مردم به من لطف دارند.
از اینجایــی از زندگی که در حال حاضر
قرار دارید راضی هستید؟
آدمیکه راضی باشــد خیلی زود متوقف میشود.
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«آندرهررا»بازیکنفصلمنچستریونایتدشد

هافبک اسپانیایی عنوانبازیکن فصل تیمفوتبالمنچستر یونایتد را به خود اختصاص داد.
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انتخاب شده است .این بازیکن فرانسوی در رقابت با زالتان ابراهیموویچ و آنتونیو والنسیا
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ً
مطمئنا پرسپولیس
آن تیمیکه بتواند
قهرمان آسیا شود به نظر
من نیست .هنوز آن
پرسپولیسی که بخواهد در
قامت قهرمانی آسیا باشد
نیستند اما میتوانند
باشند .انشاءالله وقتی
لخویا را حذف کردند
ً
مطمئنا با یارگیری فصل
بعد نقاط ضعف تیم را
رفع میکنند و میتوانند
قهرمان آسیا هم شوند.

ن دالر هزینه میکنند .آنها توز را
چند ده میلیــو 
میآورنــد و هفتهای  50هزار پوند به او میدهند
حاال شما فکرش را بکنید که آنجا چه خبر است.
مطمئناً فوتبال ما از نظر بازیکن و استعداد عقب
نیست و بازیکنان خیلی خوبی داریم .به نظر من
مهدی طارمیهمین حاال میتوانــد در آلمان یا
اسپانیا بازی کند .در پرســپولیس از خط دروازه
گرفته تــا خط حمله بازیکنان خیلی خوبی دارد.
این تیم تقویت شود حرفهای زیادی برای گفتن
خواهد داشت.

من همیشه خدا را شــکر میکنم اما اشتباهاتی
داشــتم که اگر آن اشــتباهات را نداشتم خیلی
بهتر از این میتوانستم موفق باشم .هم در زندگی
ورزشــی و هم در زندگی خصوصی منظورم بود.
هیچ گاه انسان نمیتواند بگوید از همه چیز راضی
اســت .البته از آنچه خدا داده راضی هســتم اما
میخواهم از راه درست پیشرفت کنم .هیچ وقت
دوست ندارم از راه نادرست به چیزی برسم .نباید
مثل مرداب ساکن باشیم بلکه همیشه باید مانند
یک رود خروشان در تالش بود.
همه میدانند که شما یک میل به برتری
به خصوصی دارید که ایــن موضوع بدون
ی افراد شاغل در ورزش
تعارف شما را از خیل 
متمایز میکند .در این باره هم صحبت کنید.
هیچگاه یک جا بودن را دوست ندارم .دوست ندارم
همین جایی که هستم مرا راضی کند .میدانم که
بــا تالش کردن به خیلی چیزها میتوان دســت
یافت .در زندگی من همیشه همین طور بوده که
کار و تالش کردم تا چیــزی که میخواهم را به
دست بیاورم .مهم این است که انسان در زندگی
هدفگذاری درستی داشته باشد .وقتی هدف شما
درســت باشد و راهتان را درســت انتخاب کنید
حتماً موفق میشــوید .در رســیدن به موفقیت
نقش همسر و فرزندان و همچنین خانواده بسیار
مهم است .شــما باید دوستهای خوبی کنارتان
داشته باشــید .خدا را شکر حداقل توانستهام دور
و بر خودم دوستهای خوبی داشته باشم .آنها به
مــن کمک کردهاند و از اعماق وجودشــان با من
همراه بودهاند .مطمئناً ایرادی داشته باشم دوستان
و خانوادهام به من میگویند .دور و بر خودم کسانی
را جمع نکردهام که بیجهت مرا تمجید کنند و هر
کاری میکنم احسنت بگویند.

بحث جــذب بازیکن را آغاز میکنیم تا یک تیم
قدرتمند تشکیل دهیم و مطمئن باشید که سایپا
حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت .البته
مهم این است که تیم بیرونی چطور به من کمک
کند و بتوانیم بازیکنانی که میخواهیم را جذب
کنیم تا سایپای قدرتمندی بسازیم.
با اینکه فوتبال و نتایج تیمها را نمیتوان
پیشبینی کرد امــا فکر میکنید فصل بعد
سایپا میتواند جزو  4تیم اول ایران باشد؟
اص ً
ال کسی نمیتواند این طور نظر بدهد .معجزه که
نمیشود کرد .آن چیزهایی که مدنظر من است اگر
انجام شود و بازیکنانی که میخواهیم جذب کنیم
مطمئناً سایپا برای باالی جدول خواهد جنگید.
فارس :با شــما کــه صحبــت میکنیم
نمیتوانیم به سراغ پرســپولیس نرویم.
پرسپولیسی که قهرمان لیگ برتر شد را
چطور میبینید؟
نتایج پرسپولیس نشان میدهد که در لیگ چه
عملکرد فوقالعاده داشت .آنها خیلی خوب بودند
و نتایج خوبی هم گرفتند .بعد از مدتها تیمیرا
دیدیم که  4 ،3هفته مانده به پایان لیگ قهرمان
لیگ برتر شــد .این موضوع نشاندهنده اقتدار
یک تیم است .تنها سالی بود که پرسپولیس فراز
و نشیبی نداشت و هفتههای زیادی صدرنشین
بود .تیمیکه با اقتدار قهرمان میشــود نشــان
میدهد کــه تیم خوبــی اســت و بازیکنان و
کادرفنی بســیار خوبی هم دارد .آنها همه جوره
ساپورت شدند و نتایج خوبی هم گرفتند .به نظر
من لیاقت تماشــاگران پرسپولیس خیلی بیشتر
از اینهاست .امیدوارم روزی برسد که پرسپولیس
قهرمان آســیا شــود و من هم برای آنها آرزوی
موفقیت میکنم .انشاءاهلل آنها بتوانند این دوره
از مســابقات قهرمانان لیگ آســیا را به خوبی
پشتســر بگذارند و به دور بعــد لیگ قهرمانان
آسیا صعود کند.

شــما جزو معدود مربیان موفق نســل
طالیی سال  98تیم ملی بودید که در کسوت
مربیگری نتایج خوبی گرفتید .این در حالی
است که مربیان جوانی مثل جواد نکونام و
وحیدهاشمیان هم در آستانه اضافه شدن به
چرخه مربیان لیگ برتر هستند ،شما حضور
مربیان جوان را چطور ارزیابی میکنید؟
مطمئناً حضــور مربیان جوان به فوتبال ما کمک
میکند به خصوص کسی مثل وحیدهاشمیان که
در آلمــان دوران مربیگری را در باالترین مرحله
ســپری کرده اســت .به نظر من جواد نکونام هم
میتواند تجربیاتش را به بهترین شکل به بازیکنان
منتقل کند .اینها میتوانند فکر و ایده نو بیاورند.
آنها دوست دارند موفق باشند و برای موفق بودن
بایــد یاد گرفــت و تالش کرد .به نظــر من این
جوانها بیایند به فوتبال ما چهره دیگری میدهند.

در لیگی که گذشــت مربیان و مدیران
برخی تیمها مدعی بودند که دستهایی در
کار است تا پرسپولیس قهرمان شود .شما به
عنوان یک مربی شاغل در فوتبال ایران آیا
چنین دستهایی را حس کردید؟
چنین چیزهایی وجود ندارد و من به این مسائل
ت پرده نهایتاً یکی،
اعتقاد ندارم .دســتهای پش 
دو امتیاز بــه یک تیم کمک میکند اما تیمیکه
 4هفته مانــده به پایان لیگ این طــور با اقتدار
قهرمان میشود دیگر ربطی به دست پشت پرده
نــدارد و این موضوع به توانایی مربیان و بازیکنان
برمیگردد.

بعد از قهرمانی بــا نفت در جام حذفی
حاال به سایپا برگشتید که یک بار این تیم را
قهرمان لیگ برتر کردید .فصل بعد سایپا را
چطور ارزیابی میکنید؟
سایپا تیم خود من بوده و من با این تیم قرارداد
ســفید امضا کردم .آقای درویش از دوستان من
اســت و ما شــاید باور نکنید کــه زیاد صحبت
خاصــی نکردیم و من فقط انتظارات باشــگاه را
شــنیدم .من هم انتظاراتی که داشــتم را گفتم
و قــرارداد را امضــا کردم و بیــرون آمدم .اص ً
ال
نمیدانم چقدر قــراردادم را امضا کردم و در آن
چه بوده اســت! همیشــه گفتهام که سایپا مثل
خانه خود من است و من به خانه خودم برگشتم.
اگر بتوانیم در زمانی که داریم تیم خوبی ببندیم
میتوانیم نتایج خوبی بگیریم از امروز یا فردا هم

شــما گفتیــد کــه آرزوی قهرمانی
پرسپولیس در آسیا را دارید و این در حالی
اســت که این تیم در این دو هفته دو بازی
حساس با لخویای قطر دارد ،فکر میکنید
پرسپولیس توان قهرمانی در آسیا را دارد؟
مطمئناً پرســپولیس آن تیمیکه بتواند قهرمان
آسیا شود به نظر من نیست .هنوز آن پرسپولیسی
که بخواهد در قامت قهرمانی آســیا باشد نیستند
اما میتوانند باشند .انشاءاهلل وقتی لخویا را حذف
کردنــد مطمئناً با یارگیری فصل بعد نقاط ضعف
تیم را رفع میکنند و میتوانند قهرمان آسیا هم
شوند .در فوتبال هیچ چیزی غیرممکن نیست و
همت و غیرت ایرانی باعث میشود این اتفاق رقم
بخــورد .بازیکنان ایرانی چیزی کم ندارند اما باید
پذیرفت که تیمهای مدعی آســیا خیلی بیشتر از

شما زمانی که بازی میکردید در انتخاب
تیمهایتان هوشــمندانه رفتار میکردید به
طور مثال به آرمینیابیلهفلد رفتید که تیم
معتبری نبود اما از همین تیم به بایرنمونیخ
و هرتابرلین رفتیــد و حتی به فینال لیگ
قهرمان اروپا رسیدید .این در حالی است که
طارمیفصل گذشته انتخاب خوبی نداشت و
با انتخابی عجوالنه به تیم ترکیهای رفت که
در نهایت به ایران بازگشت .به نظر میرسد
تفکر حرفهای که شما یا مهدی مهدویکیا
و کریم باقری داشتید در بازیکنان امروزی
وجود ندارد.
ببینید شــما به نکته درستی اشاره کردید خیلی
مهم اســت که یک نفر در انتخابهایش تصمیم
درســت بگیرد .شــما باید مشــاوران و دوستان
خوبی داشته باشید تا به شما کمک کنند .مهدی
طارمیمیتوانــد این موضوع را در نظر بگیرد و با
داشتن دوســتان و مشاوران خوب بتواند بهترین
گزینه را انتخاب کند.
بحث شکایت شما از باشگاه پرسپولیس
کماکان موضوع روز فوتبال ایران است.
متأســفانه همیشــه گفتهام که آقایان شاغل در
باشــگاه پرسپولیس برای خودشــان ارزش قائل
نمیشوند نه اینکه فکر کنند برای من ارزش قائل
نشدند .آنها در دو سال جواب  ١٣نامه ما را ندادند.
آنها جواب اداره مالیات را هم ندادند و باعث شدند
حسابم مسدود شده و اتومبیلهایم توقیف شوند.
بعد از رفتن من از باشگاه پرسپولیس این باشگاه
باید طبق قراردادی که با هم داشتیم مالیات من
را پرداخــت میکرد اما ایــن کار را انجام ندادند.
بارها به مدیران باشــگاه نامه زدم اما توجهی به
نامههایم نکردند 13 .نامه به باشــگاه زده شد اما
حتی یک بار هم جوابی به نامههای ما ندادند .در
طول زندگیام سابقه نداشت که حسابم مسدود
شــود اما به لطف آقایان این اتفاق رخ داد .حاال
شــما در نظر بگیرید در همه این ســالها بابت
پرداخت به موقع مالیاتم بارها و بارها مورد تقدیر
مســئوالن اداره مالیات قرار گرفتم .این در حالی
است که هنوز چک مالیات سال  93در دست من
است و نقد هم نشده است .این موضوع مشکالت
زیادی برای من به وجود آورد .به نظر شــما من
نباید برای رســیدن به حقم شکایت کنم؟ این را
در نظر بگیرید که به  13نامه من پاســخی داده
نشد .آقایان همه چیز را به شوخی گرفتهاند .این
مسائل متاســفانه در مورد بسیاری از دوستان و
بازیکنان ســابق هم رخ داده که این یک توهین
آشکار به افرادی است که در تیم بزرگ و پر هوادار
پرسپولیس کار کردهاند .اینها متأسفانه این کارها
را کردند و من این مسائل را از دید پرسپولیسیها
نمیبینم .عدهای به باشــگاه آمدهاند که میهمان
هســتند و امروز هستند و فردا نیستند .این افراد
متاسفانه اکثر مواقع پشت نام بزرگ پرسپولیس
و هواداران مخفی میشوند .دوران آنها هم روزی
تمام میشــود و آنها هستند که این مسائل را به
وجود آوردند .گرهای که خیلی راحت میشــد با
دســت باز کنیم را به جایی رساندند که با دندان
هم نمیشــود آن را باز کرد .همــه این کارها را
مسئوالن باشگاه پرسپولیس کردند .مردم دوست
داشــته باشــند یک روز نامهای که با دست خط
خودم نوشتم را منتشر میکنم تا ببینید که علی
دایی چطور از همه چیز گذشــت و دنبال چیزی
نبود و فقط دنبال گرفتــن حق طبیعیاش بود.
آن هم صد و خردهای میلیون پولی بود که برای
مالیاتم از جیب خودم پرداخت کردم .متأســفانه
آنها این کار را انجام ندادند و هم خودشــان و هم
من را در این چالش بزرگ انداختند.
چرا آنها این کار را انجام دادند؟
این را بروید از مدیران باشگاه بپرسید.

ورزش ایران

ملیپوشایرانی
درارتش چچن

باشــگاه روســی در حرکتی جالب بازیکنان
و اعضــای ایــن تیــم را مجبور کــرد تا در
کنار نیروهای یگان ویــژه ارتش به آموزش
تیراندازی و دفاع شخصی بپردازند.به گزارش
"ورزش ســه" ،در روزهــای پایانــی فصل
فوتبال روسیه مسئوالن باشگاه ترک گروژنی
در اقدامیجالب توجه برای مربیان و بازیکنان
خود آموزش تیراندازی و دفاع شــخصی در
بین یگانهای ویژه ارتش چچن و روســیه در
نظر گرفتند تا این اقدام آنها بازتاب گسترده
ای در ســطح رسانههای روسیه داشته باشد.
در این تصمیم میالد محمدی در کنار سایر
بازیکنــان و مربیان تــرک گروژنی با حضور
در یکــی از پادگانهــای آموزشــی یگانهای
ویژه ارتش نزدیک به  6ســاعت به آموختن
تیراندازی با اســلحههای کمــری و جنگی
پرداختند و پس از آن با اصول دفاع شخصی
در مواقع جنگ نیز آشنایی پیدا کردند.سایت
باشگاه ترک گروژنی با انتشار تصاویری از این
آموزشــها در کنار افسران و مربیان عالیرتبه
یگان ویژه ارتش از میالد محمدی ملی پوش
ایرانی به عنوان یکی از باهوش ترین بازیکنان
در راه آموختــن اصــول تیرانــدازی و دفاع
شــخصی یاد کرد.با توجه به این که باشگاه
ترک گروژنی در ایالت چچن روسیه قرار دارد
و این ایالت جدایی طلب در سالهای گذشته
همواره دســتخوش جنگهــای فراوانی بوده
این گونه آموزشــهای نظامیحرکت چندان
غیرطبیعی نیست اما این که بازیکنان باشگاه
حرفه ای ترک زیر دســت افسران عالیرتبه
ارتــش آمــوزش دیدند باعث شــد تا توجه
بسیاری به این اتفاق جلب شود.

والیبال

ستهای والیبال
 15امتیازی میشود

برخی رســانههای خبری دنیــا از تغییرات
عمده والیبال در سال  2017خبر میدهند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران  ،مدتی پیش،
برخی از شــخصیتهای مطرح و صاحب نام
والیبال جهان از جملــه زیروبرتو (برزیل)،
کارچ کرالــی و هیو مککاچــن (آمریکا) و
جیووانی گیدتی از ایتالیا در لوزان ســوئیس
با یکدیگر نشستی را برگزار کردند و خواستار
برگزاری مسابقه والیبال ،حداکثر در  7ست
 15امتیــازی بــه صورت رالی شــدند و هر
تیمیکه در  4ســت برگزار شــود به عنوان
پیــروز میدان انتخاب خواهد شــد.برهمین
اساس در نشست کمیته اجرایی فدراسیون
جهانی والیبال که حــدود  2هفته پیش در
شهر مراکش برگزار شــد ،مقرر گردید این
سیستم جدید برای نخستین بار در مسابقات
قهرمانی زیر  23ســال دختران (اسلوونی) و
پســران (مصر) جهان به صورت آزمایشی به
اجرا در بیاید تا چنانچه مورد رضایت برگزار
کنندگان و ورزشــکاران قرار گرفت در رده
بزرگســاالن هم مورد اجرا قرار بگیرد .قانون
دیگری که مورد آزمایش قرار خواهد گفت،
حذف منطقــه مجاز تردد مربیــان در کنار
زمین است به این ترتیب که مربیان در کنار
زمین بدون محدودیت مکانی حضور خواهند
داشت .بهبود سیستم ویدئو چلنج و تعویض
بدون توقف بازی نیز از دیگر مواردی ایست
که  FIVBقصد آزمایش آنها را دارد.

تکواندو

مدال زرین طال
بر گردن یوسفی

در پایــان رقابتهــای روز ســوم بازیهــای
همبستگی کشورهای اسالمی ،مهدی یوسفی
به مدال طــا در وزن  -۶۳کیلوگرم تکواندوی
مردان رســید.به گزارش ایســنا ،روز ســوم و
پایانی رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی
کشورهای اســامیروز پنجشنبه آغاز شد .در
پایــان رقابتهــای وزن  -۶۳کیلو گرم مردان
مهدی یوســفی به گردنآویز طال دست یافت.
هوگوپوش کشورمان در نخستین گام مبارک
الشریف از عربستان سعودی را  ۲۵بر  ۵شکست
داد .یوسفی در دور دوم فرهاد کاورات از ترکیه
دارنــده مدال برنز قهرمانی جهان را  ۱۱بر  ۸از
پیش رو برداشت.در مرحله نیمهنهایی نیز محمد
آسفوره از اردن را  ۲۹بر  ۱۷شکست داد و راهی
فینال شد .در دیدار پایانی یوسفی موفق شد با
نتیجه  ۲۷بر  ۷علیمژان سریکبایف از قزاقستان
را مغلوب کند و صاحب گردن آویز طال شود.

