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اخبار كوتاه

آلمانها کاپ جامجهانی را
شکستند!

رئیس فدراس��یون فوتبال آلمان عنوان کرد:
یک تکه از کاپ جامجهانی کنده ش��ده اس��ت.
تیم ملی آلمان موفق ش��د با برتری یک برصفر
برابر آرژانتی��ن برای چهارمین ب��ار به قهرمانی
در جامجهانی برس��د .ولفگانگ نیرزباخ ،رئیس
فدراس��یون فوتبال آلمان اعتراف کرد یک تکه
از کاپ جامجهان��ی در ط��ول جش��ن قهرمانی
آلمانیها کنده ش��ده اس��ت .رئیس فدراسیون
فوتبال آلمان در گفتوگو با روزنام ه «دیولت»
آلمان گفت :یک تکه کوچک از کاپ جامجهانی
 2014برزیل کنده شده است اما نگران نباشید
متخصصانی را میشناسیم که میتوانند این جام
را دوباره به حال��ت اول خود بازگردانند .نیرزباخ
در ادامه گفت :ت�لاش زیادی کردیم تا بفهمیم
چه کس��ی این جام را کنده اس��ت اما تالش ما
بیثم��ر بود .کاپ جامجهانی فوتبال  10میلیون
یورو ارزش دارد.

مهدی تاج :دنبال تضعیف استقالل
و پرسپولیس نیستیم

رئیس س��ازمان لیگ برتر فوتبال تهدید کرد
با مدیران باش��گاههایی که شفافس��ازی نکنند
و از انتش��ار قراردادهای بازیکنان و مربیان خود
خ��ودداری کنند ،برخورد میکن��د .مهدی تاج،
پس از نشس��ت با معاون فرهنگ��ی وزیر ورزش
و جوان��ان در جمع خبرنگاران اظهار کرد :اینکه
نزدیک به آغاز لیگ چهاردهم نشست فرهنگی
برگزار کردیم ،نشاندهنده دغدغ ه وزارت ورزش
و جوانان اس��ت .س��ازمان لیگ بالغ بر  5هزار و
 700مس��ابقه از لیگ برتر گرفت��ه تا لیگهای
درجه ی��ک و دو برگزار میکند و مس��ابقات را
از لح��اظ امکان��ات مطابق با آییننامه س��ازمان
لیگ انجام میدهد .رئیس سازمان لیگ درباره
شفافس��ازی قراردادها در فوتبال گفت :یکی از
موضوعات اساس��ی که در ورزش همواره مطرح
بوده ،فس��اد در فوتبال اس��ت و بارها اعالم شده
که مفاس��د در فوتبال وج��ود دارد .ما هم تالش
میکنیم با شفافسازی قراردادها جلوی فساد در
فوتبال را بگیریم .اساس و معیار ما قراردادهایی
است که در باشگاهها عمل میشود و در سازمان
لیگ ثبت خواهد شد .معامالت در باشگاهها باید
با پول رایج کش��ور انجام شود ،نه با دالر ،ویال و
ماشین و خانه .اگر که مدیری بخواهد بگوید من
نمیخواهم شفافسازی کنم درست نیست و با
او برخورد میکنیم .مدیران مربوط با وزیر ورزش
و جوانان جلسهای داشتند که همه موضوعات در
آن جلسه مطرح ش��د اما آنها هیچ اعتراضی در
این زمینه نکردند .نمیدانم چرا در آس��تانه آغاز
لیگ چهاردهم این حرفها را میزنند .ما در پی
ضعیف کردن  ۲باش��گاه استقالل و پرسپولیس
نیستیم .آن چیزی که مهم است و در آییننامه
به آن اش��اره شده «شفافس��ازی» است ،حتی
وزی��ر صنعت هم به تیمه��ای زیرمجموعه خود
اعالم کرده باید شفافسازی کنند.

حیدری :ماندنم در استقالل
معلومنیست

خسرو حیدری پس از ثبت قرارداد  ۲سالهاش
با باشگاه استقالل در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
امیدوارم امس��ال سال خوبی را به همراه استقالل
داشته باشیم .البته ماندن من در استقالل تا یک
هفته آینده مشخص خواهد شد .من پیشنهادی از
باشگاه هوفنهایم آلمان دارم که اگر قطعی شود به
آلمان خواهم رفت .تا هفته آینده مشخص خواهد
شد که در استقالل میمانم یا خیر .امیدوارم اگر
در استقالل ماندم بتوانم برای این تیم مثمر ثمر
باشم .وی در پاسخ به این سوال که آیا در قرارداد
ش��ما بندی آمده اس��ت که بتوانید در نیمفصل
قرارداد خود را فسخ کنید و از استقالل جدا شوید،
گفت :چنین موضوعی صحت ندارد .در قراردادم
فقط آمده است که تا یک هفته دیگر اگر پیشنهاد
باشگاه آلمانی قطعی شود میتوانم از این تیم جدا
شوم البته یک پیشنهاد هم از یک تیم دستهدومی
آلمان داش��تم که اگر  20ساله بودم آن پیشنهاد
را قطعاً قبول میک��ردم ولی در حال حاضر فقط
میخواهم در لیگ دسته یک آلمان بازی کنم .اگر
هم نشد برای استقالل بازی خواهم کرد.

والیبال

پایان فصل نقل و انتقاالت بدون «بمب» و «قزلآال»

تیموریان :استقالل خانه من است

هافب��ک ملیپوش اس��تقالل پ��س از ثبت
ق��راردادش ب��ا این تی��م ،گفت :خوش��حالم در
خان�� ه خ��ودم ماندهام .آن��دو تیموری��ان پس از
ثبت قراردادش با باش��گاه اس��تقالل اظهار کرد:
خوشحالم که قراردادم را با باشگاه استقالل ثبت
کردم .در روزهای گذشته مشکالتی در قراردادم
وج��ود داش��ت و ب��ا صحبتهایی که ب��ا آقای
نظریجویب��اری انج��ام دادم توافق نهایی انجام
ش��د و من قراردادم را به امضا رساندم .استقالل
خانه من اس��ت و من هم خوشحالم که در خانه
خودم میمانم .وی در پاسخ به این سوال که آیا
وعدههای مالی که باشگاه استقالل به شما داده
بود محقق ش��د ،گفت :صددرصد مشکالت حل
شده است .باش��گاه استقالل تعهداتی نسبت به
من داشت که قرار شده است آنها را به طور کامل
انجام بدهد .روز گذشته با آقای نظریجویباری
نشستیم و صحبتهای نهایی را انجام دادیم .در
نهایت هم مقرر ش��د طی هفت ه آینده مطالباتم
پرداخ��ت ش��ود و مش��کلی هم در ای��ن زمینه
وجود ندارد.
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گروه ورزشی :فصل نقل و انتقاالت لیگ چهاردهم آخرین
دقایق دیشب به پایان رسید .تقریبا چیزی بیشتر از یک
ماه ،روزهای فوتبالی ایران و البته صفحات روزنامههای
ورزشی پر شده بود از اخبار جابهجاییها .با این حال این
بار فصل نقلوانتقاالت لیگ ایران ،تفاوت بزرگی با حداقل
 8فصل قبل داشت .برگزاری جامجهانی و درگیر بودن
بخش بزرگی از فوتبال ایران با این مسابقات باعث شده
بود ،حاشیههای نقل و انتقاالت کمتر از قبل باشد .حتی
اگر وضعیت فصل نقلوانتقاالت امسال را با سال 2006
که تیم ملی در جام جهانی آن دوره هم حضور داش��ت،
مقایسه کنیم باز بیشتر متوجه آرام بودن خبرهای پیش
فصل خواهیم بود .در آن س��ال انتقال ناگهانی علیرضا
نیکبختواحدی به پرس��پولیس «بم��ب» بزرگ فصل
نقل و انتقاالت بود و حتی با توجه به همزمانی این انتقال
با آخرین بازی ایران در جامجهانی ،دیدار برابر آنگوال را
هم تحتتاثیر ق��رار داد اما در فصل نقل و انتقاالتی که
از ابت��دا برای لیگ چهاردهم کلی��د خورد تا روز آخر نه
خب��ری از «بمب» بود و نه خب��ری از «قزل آال» .البته
این مس��اله چندان هم نمیتواند بیدلیل باشد .غیراز
جام جهان��ی و تب باالی این رقابته��ا و درگیر کردن
فوتبال ایران با جام بیس��تم ،کنار رفتن علی فتحاهللزاده
و محمد رویانیان از مدیریت استقالل و پرسپولیس هم
دلیل محکم دیگری است که باعث شد فصل نقلوانتقال
ایران روزهای آرامی را پش��ت سر بگذارد .اگر فصل قبل
بیشتر وقت فوتبال ایران به خاطر مصاحبههای پرتعداد
و حتی نامتعارف علی فتحاهللزاده و محمد رویانیان تلف
شد ،امس��ال علیرضا رحیمی و بهرام افشارزاده 2 ،مدیر
اصفهانی س��رخابیها تالش کردند خیلی بیسر و صدا
یارگیری کنند .جالبتر اینکه امیر قلعهنویی و علی دایی
ه��م در یک ماه اخیر روی هم  5بار مصاحبه نکردهاند و
همین سکوت آنها درباره بازیکنان مدنظر کمک زیادی به
آرامش فصل نقل و انتقاالت بود البته این ،همه اتفاقات
فصل جابهجایی بازیکنان نبود .در شرایطی که استقالل
موفق شده همه ملیپوشانش را بعد از بازیهای خوب در
جامجهانی حفظ کند ،پرسپولیسیها و علیرضا رحیمی
توفیقی در این مس��اله نداشتند و قرمزهای پایتخت را
میتوان بازنده رقابت در فصل نقل و انتقاالت دانست .رضا
نوروزی و سوشا مکانی بزرگترین خریدهای پرسپولیس
هس��تند و در مقابل بازیکنان بزرگی چون س��یدجالل
حسینی ،محمدرضا خلعتبری و احتماال مهرداد پوالدی
از پرسپولیس رفتهاند .اگر این شرایط را در مقابل تمدید
اس��تقالل با بازیکنانی چون امیرحسین صادقی ،هاشم
بیگزاده ،خسرو حیدری و آندرانیک تیموریان بگذارید

ایران در لیگ جهانی والیبال
چهارم شد

پرسپولیس بازنده بزرگ

به این نتیجه میرسید که افش��ارزاده تازه از راه رسیده
به فوتب��ال ،در فصل نقل و انتقاالت نمره موفقی مقابل
علیرضا رحیمی کارکشته در فوتبال به دست آورده است
البته این مساله ناخوشایند رحیمی آمده و چند باری در
حضور مسؤوالن سازمان لیگ به رقابتی که او «نابرابر»
خوانده اعتراض کرده اس��ت .او گفته براساس «اصول»
همیش��گی خود کار کرده و حاضر نش��ده با بازیکنان 2
قرارداد متف��اوت ببندد و اگر ای��ن کار را انجام میداده
میتوانس��ته ملیپوش��ان پرس��پولیس را نگه دارد .هر
چند رحیمی در جلس��اتش با مسؤوالن سازمان لیگ با
سیاست همیش��گیاش حرفی از رفتارهای استقالل به
تیم

مربی

ورودی

فوالد

اسکوچیچ

ايمان موسوي -ماتياس چاگو

پرسپولیس

دایی

نفت

منصوریان

سپاهان

کرانچار

استقالل

قلعهنویی

میان نیاورده اما او به «دیگر تیمها» اش��اره داش��ته که
قراردادی دوگانه با ملیپوشانشان بستهاند .مدیر اصفهانی
پرسپولیسیها حتی تهدید به استعفا کرده و ایسنا هم
از آن ب��ه «مک��در بودن» رحیم��ی در مقابل رفتارهای
اس��تقاللیها یاد کرده اس��ت .در کنار ناراحتی رحیمی
از نحوه خریدهای اس��تقالل ،بعض��ی از افراد نزدیک به
باشگاه پرسپولیس هم دلیل سکوت علی دایی در فصل
نقلوانتقاالت را به ناراحتیاش از عملکرد رحیمی تعبیر
کردهاند؛ ناراحتیای که حتی باعث تهدید دایی به استعفا
ش��ده است .علی دایی به خوبی میداند با انتظاراتی که
از تیم��ش بعد از فصل قبل به وج��ود آمده نمیتواند با

دغاغله  -طارمي  -مکاني  -رضا نوروزي  -احمد
نوراللهي

اميرارسالن مطهري -ميثم جودکي -مبعلي -

آرش رضاوند -شيري  -رضا علياري  -ويکروم
 -غالمرضا رضايي -قزل

وريا غفوري  -عبداهلل کرمي  -رسول نويدکيا -
لوسيانو پريرا  -خلعتبري

گروسيان -نوجوان -خرسندنيا  -ابراهيمي -مگويان
 -شهباززاده  -محسن ابراهيمي -فخرالديني-

ميالد سلیماني  -فروزان  -مهدي کريميان  -کرار
جاسم  -رافائلداسيلوا  -يعقوب کريمي

خروجی
چاوز  -مهدي نوري  -يوسفي -محمدرضايي-
ساالرزاده  -حسن جعفري -مکاني -عبداهلل
کرمي -غالمرضا رضايي  -لوسيانو پريرا

خلعتبري  -غريبي  -دهنوي  -شاکري -

سيدصالحي  -رضا محمدي  -پوالدي  -جالل
حسيني  -امير عابدزاده

وريا غفوري  -رسول نويدکيا  -رضا نوروزي-
آلنعمه  -بوحمدان

غالمي  -بولکو  -اميد ابراهيمي  -محمودوند -
ايراننژاد  -يعقوب کريمي

کبه -ساموئل  -نظري  -اکبرپور  -اوالدي-

نيکبخت  -غالمنژاد  -حسين حسيني  -مبعلي
 -رحمتي  -باصفا  -کارواليو

بیداری غول سپید
اسکار مندس :فصل بعد مسلما رئال مادرید یکی از قویترین تیمهای اروپا خواهد بود.
در سال دوم ،آنچلوتی مطمئنا میخواهد بهتر از فصل اول کار کند .او در اولین فصلش
موفق ش�د قهرمان چمپیونزلیگ ش�ود و کوپ�ا دلری را به دس�ت آورد .تا هفته آخر
اللیگا نیز برای قهرمانی جنگید .سپیدپوش�ان یک فص�ل تاریخی پیشرو دارند که در
 6ج�ام مختلف حض�ور خواهند داش�ت 2014-15 .فصلی خواهد بود که رئ�ال اروپا را
تس�خیر کند .مدیران باش�گاه در حال تقویت تیم هستند که بتوانند از عنوان اروپایی
خود برای اولین بار دفاع کنند .در برنابئو همه میخواهند هرچه س�ریعتر جام یازدهم
کس�ب ش�ود .کروس در مادرید معارفه ش�د و به احتم�ال فراوان در چن�د روز آینده
کلیور ناواس و جیمز رودریگس نیز معارفه خواهند ش�د .پ�س از جدایی موراتا ،جیمز
ب�ه عنوان مهاجم دوم در رئال حضور خواهد داش�ت تا با بنزم�ا رقابت کند البته بایرن
ب�ه جیم�ز نزدیکتر بود ولی خریده�ای بایرن باعث ش�د تا اوضاع کاملا تغییر کند.
حریف�ان اصلی رئال مادرید ،مانند چند س�ال اخیر ،بارس�لونا و بای�رن مونیخ خواهند
بود .آلمانها خ�رج زیادی در تابس�تان نکردهاند و
تنها رود و لواندوفس�کی به تیم اضافه شدهاند ولی
بارس�لونا انقالبی در ترکیب خود ایجاد کرده و تا به
حال 9 ،بازیکن از تیم خارج شده و  5بازیکن به تیم
اضافه شدهاند.

بازیکنانی نظیر طارمی و دغاغله جوابگوی هواداران باشد
و شاید تهدیدش به استعفا در مقابل ضعف رحیمی در
نقلوانتقاالت فرار رو به جلویش باشد.
■■قهرمان ،کم فروغ در نقل و انتقاالت
چهاردهمین دوره مس��ابقات لیگ برت��ر در حالی از
روز نهم مردادماه شروع میشود که تیم فوالد خوزستان
قهرمان فصل گذشته این مسابقات شرایط نسبتا متفاوتی
را در مقایسه با سایر تیمها پشت سر گذاشته است .فوالد
خوزس��تان آخرین تیمی بود که فصل گذشته به کارش
پایان داد .فوالدیها که با حسین فرکی یک فصل رویایی
را پشت سر گذاشته و به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسیده
بودند ،در لیگ قهرمانان آس��یا ه��م به مرحله حذفی راه
یافتند ولی در نهایت با توقف برابر السد قطر از رسیدن به
مرحله یک چهارم نهایی آسیا بازماندند.کنار رفتن فوالد
از مسابقات آسیایی و همچنین مشکل جسمی حسین
فرکی و اجبار وی به جراحی زانوی خود با شایعه مذاکره
فدراسیون فوتبال با سرمربی فوالد همزمان شد .در حالی
که گفته میشد فدراسیون فوتبال دنبال جایگزین کردن
ی��ک مربی موفق ایرانی به جای کارلوس کیروش بعد از
جام جهانی برزیل اس��ت ،از فرک��ی به عنوان یک گزینه
ایدهآل نیمکت تیم ملی یاد شد ،هرچند فرکی بارها این
موضوع را رد کرد و گفت پیش��نهادی از فدراسیون ندارد
ول��ی در نهایت به خاطر جراحی زانوی خود برای تمدید
قراردادش به باش��گاه فوالد پاس��خ منفی داد تا قهرمان
فصل گذش��ته لیگ برتر تغییرات زی��ادی را تجربه کند.
فوالد بالفاصله بع��د از اتمام همکاری با فرکی ،با دراگان
اسکوچیچ ،سرمربی فصل گذشته ملوان قرارداد امضا کرد.
مسؤوالن باشگاه فوالد تایید کردند که اسکوچیچ گزینه
پیش��نهادی خود فرکی بوده است ولی جدایی سرمربی
فصل گذش��ته فوالد کافی بود تا بازیکنانی مثل عبداهلل
کرمی ،لوسیانو پریرا ،غالمرضا رضایی و سوشا مکانی که
از مهرههای اصلی قهرمان��ی فوالد بودند ،از این تیم جدا
شوند .پیش از این هم بازیکنانی مثل مهدی نوری ،عباس
محمدرضایی ،حس��ن جعفری و چاوز در فهرست مازاد
فوالد قرار گرفته بودند و این مس��ائل باعث ش��د تا فوالد
تغییرات زیادی را با از دست دادن بازیکنانش تجربه کند.
فوالدیها در حال حاضر فقط ایمان موسوی و ماتیو چاوز
را جذب کردهاند تا نقل و انتقاالت آنها کم سر و صداتر از
همیشه باشد .هرچند قهرمان فصل گذشته لیگ برتر در
نقلوانتقاالت کم فروغ بوده است ولی دراگان اسکوچیچ
بیش از مربیان گذشته فوالد به محصوالت آکادمی باشگاه
فوالد روی آورده و قص��د میدان دادن به بازیکنان جوان
بیشتری را دارد.

تیم ملی والیبال ایران در دیدار ردهبندی لیگ
جهانی  3بر صفر مقابل ایتالیا شکس��ت خورد و
به رده چهارمی بسنده کرد.به گزارش ایسنا ،تیم
ملی والیبال ایران در دیدار ردهبندی لیگ جهانی
والیبال به مص��اف ایتالیای میزبان رف��ت .ایران
در این مس��ابقه با نتیج��ه  3بر صفر و امتیازهای
 18-25 ،22-25و  22-25شکست خورد .ایران و
ایتالیا پیش از این در مرحله مقدماتی این مسابقات
همگروه بودند .این دو تیم  4بار با یکدیگر روبهرو
شده بودند و هر تیم  2بار دیگری را مغلوب کرده
بود 2 .تیم انگیزه زیادی داشتند که با پیروزی در
این مسابقه مدال برنز بگیرند .ایتالیا با نمایشی که
برابر برزیل داشت شکستناپذیر به نظر نمیرسید
و با تیم دور مقدماتی فاصله داشت اما ایران در این
بازی هماهنگ نشان نداد.
■■کواچ :ایتالیا بازیکنان بهتری دارد!
اس��لوبودان کواچ در گفتوگویی در فلورانس
اظه��ار کرد :ما بای��د روی نقط ضع��ف خود کار
کنیم .ما مقابل ایتالیا گاهی خیلی خوب بودیم اما
اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم .قطعا در آینده
تالش میکنیم نمایش بهتری داشته باشیم .لیگ
جهانی تجربه گرانبهایی برای ما خواهد بود .نیاز به
تالش زیادی داریم .در باالترین سطح والیبال باید
همیشه خوب بازی کنیم .بازی والیبال با فوتبال
فرق میکند .ش��اید نتایج لیگ جهانی امس��ال
خیلیها را به تعجب وا دارد .والیبال همین است.
وقتی به تیم قدرتمندی مثل لهس��تان میبازیم
شاید خیلیها ناراحت شوند .فراموش نکنیم ایران
پیش از این درکجای والیبال قرار داشت .باید قدم
ب��ه قدم جلو برویم .ایتالی��ا بازیکنان بهتری از ما
دارد .در والیبال نمیش��ود یکشبه موفق شد .ما
با تیمهایی مثل روسیه ،برزیل و ایتالیا جنگیدیم.
باید بیش��تر بجنگیم تا س��رانجام پیروز شویم .با
ش��هرام محمودی و س��ایر بازیکنان مصدوم تیم
بهتری میشویم .بازیکنان والیبال ایران هنوز باید
خیلی چیزها را بیاموزند تا بتوانند در تمام بازیها
و لحظات حساس خوب کار کنند .متاسفانه تیم ما
در امتیازهای پایانی افت کرد .واقعا در این سطح
از والیبال نمیتوان اینچنین پیروز شد .همچنین
باید بیشتر روی روحیه بازیکنان خود کار کنیم .ما
مقابل آمریکا باختیم زیرا بازیکنان با ذهنیت قبلی
وارد بازی شدند .فکر کردند چون برزیل را بردهایم
پس آمریکا را هم به راحتی شکس��ت میدهیم.
م��ا هنوز برنامههای زیادی پیش رو داریم .باید به
آمریکا برویم و چند بازی تدارکاتی داشته باشیم.
بعد از آن هم در مسابقات قهرمانی جهان شرکت
کنیم .باید بهترین آمادهسازی تیم را داشته باشیم
تا در لهستان بهتر از این بازی کنیم.
■■غفور«امتیازآورترین»بازیکن
«امیر غفور» به عنوان «امتیازآورترین» بازیکن
مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال معرفی شد .در
پایان فینال لیگ جهانی والیبال که با قهرمانی تیم
آمریکا خاتمه یافت ،امیر غفور ،پشت خط زن ایران
توانست با  71امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن
مرحله نهایی لیگ جهانی را از آن خود کند .ساندر
آمریکایی هم با  66امتیاز در رده دوم قرار گرفت.
این در حالی ب��ود که غفور در بازی آخر با ایتالیا
تنها  8امتیاز داشت اما ساندر در فینال  24امتیاز
مقابل برزیل گرفت.
■■«معروف» بهترین پاسور لیگ جهانی شد
«سعید معروف» به عنوان بهترین پاسور لیگ
جهانی انتخاب ش��د .تیم ملی آمری��کا با برتری
 3ب��ر یک براب��ر برزیل به عن��وان قهرمانی لیگ
جهانی والیبال دس��ت یافت .ایتالیای میزبان نیز
در دیدار ردهبندی موفق ش��د در  3س��ت پیاپی
ایران را شکس��ت دهد و به عنوان س��ومی برسد.
س��ایت فدراس��یون جهانی والیبال پس از پایان
این رقابتها تیم برتر مس��ابقات را اعالم کرد که
در آن نام سعید معروف ،پاسور تیم ملی ایران نیز
به چشم میخورد.
بهترینهای لیگ جهانی والیبال:
ـ ارزشمندترین بازیکن :تایلور ساندر (آمریکا)
ـ بهترین پاسور :سعید معروف (ایران)
ـ بهترین لیبرو :سالواتوره روسینی (ایتالیا)
ـ بهترین مدافع :دیوید لی (آمریکا)
■■موسوی :از نظر بدنی کم آوردیم
سرعتیزن تیم ملی والیبال ایران پس از باخت
مقابل ایتالیا گفت :ش��انس کسب نخستین مدال
لیگ جهانی را از دس��ت دادی��م و فکر میکنم از
نظر بدنی کم آوردیم .س��یدمحمد موسوی پس از
شکست  ۳بر صفر برابر ایتالیا اظهار کرد :بازی خوبی
بود و ش��انس داش��تیم که نخستین مدال جهانی
والیبال ایران را کس��ب کنیم اما نتوانستیم شرایط
بدنی و روحی خود را در وضعیت ایدهآل قرار دهیم.
مصدومیته��ا به ضرر ایران ش��د و از طرفی فکر
میکن��م از نظر بدنی هم کم آوردیم 3 .ماه اس��ت
که در اردوه��ای طوالنیمدت حضور داریم و فکر
میکنم طبیعی است که از نظر بدنی کمی تحلیل
برویم اما این ش��رایط برای تمام تیمها وجود دارد.
فرق ما با بقیه تیمها این اس��ت که ما هنوز به این
شرایط عادت نداریم .میتوانستیم حتی آمریکا را
شکست دهیم اما نشد .عنوان چهارمی راضیکننده
است اما من همیشه بهترینها را میخواهم .شاید
اگر در فینال هم بازی میکردیم و دوم میش��دیم
باز هم من میگفتم که راضی نیستم اما در شرایط
کنونی نتایج خوبی کس��ب کردیم .م��ا چیزی از
آمریکا کم نداشتیم اما واقعاً نمیدانم چه اتفاقی رخ
داد که ما اص ً
ال والیبال بازی نکردیم .ما در بازی برابر
آمریکا و ایتالیا به خودمان باختیم .ایتالیا هیچوقت با
این شرایط نمیتواند ما را شکست دهد اما چون ما
خیلی بد بودیم آنها به هدفشان رسیدند.

