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یورگن لوکادیا به پرسپولیس پیوست
مهاجم هلندی شکار نهایی پرسپولیس در نقل و انتقاالت لقب گرفت تا این باشگاه به 
هدف بزرگ خود دست یابد. به گزارش ورزش سه، در شرایطی که همه چیز تا روز گذشته 
برای انتقال مهاجم برزیلی فراهم شــده بود و این باشــگاه در مذاکره با طرف برزیلی به 
توافق در خصوص مبلغ رضایت نامه و نحوه پرداخت دست یافته بود، ناگهان همه چیز 
تغییر کرد و گزینه هلندی در آخرین لحظه رضایت خود را برای حضور در پرســپولیس 
اعالم کرد. یورگن لوکادیا، مهاجم هلندی و کارنامه داری اســت که از چندی پیش مورد 
توجه یحیی گل محمدی و باشگاه پرسپولیس قرار گرفته، اما مسائل مالی مانع از انجام 
توافق شــده بود؛ با این حال، لوکادیا در مذاکراتی جدید با مدیران این تیم به توافق دست 
یافت و قرارداد خود را نیز به امضا رساند. این مهاجم ۲۸ ساله هلندی سابقه بازی در تیم 
آیندهوون را نیز در کارنامه دارد و در ۱۲۷ بازی برای این تیم موفق به ثبت ۴۵ گل در لیگ 
هلند شده است. او در ترکیه نیز حضور داشته و در نهایت در مذاکرات فشرده با مدیران 
باشــگاه، قرارداد خود را به امضا رسانده و بعد از جدال این تیم با ذوب آهن راهی تهران 
خواهد شــد تا رسما از او رونمایی شود. او در برایتون، بوخوم و هوفنهایم نیز بازی کرده 
و در تمام رده های پایه تیم ملی هلند عضویت داشــته است. با این کارنامه، کادر فنی و 
مدیریت پرســپولیس امیدوارند لوکادیا نامزد اول آقای گلی لیگ باشد؛ اتفاقی که اگر رخ 

بدهد، پرسپولیس را تبدیل به تیم برنده نقل و انتقاالت خواهد کرد.

مهدی قایدی به صورت قرضی  به استقالل پیوست
باشــگاه االهلی امــارات با حضور مهــدی قایدی به صورت قرضی در اســتقالل 
موافقت کرد. به گزارش ایسنا، مهدی قایدی در یک فصل حضورش در االهلی امارات، 
عملکرد خوبی از خود نشــان نداد. این بازیکن جوان در فهرســت ژاردیم برای فصل 
پیش رو قرار نگرفت و به همین خاطر باشگاه االهلی با پیشنهاد استقالل برای بازگشت 
قایدی موافقت کرد. سایت رسمی االهلی در توییتر این خبر را تأیید و اعالم کرد باشگاه 
االهلی با حضور قرضی قایدی در استقالل موافقت کرد و به این ترتیب این بازیکن در 

فصل پیش  رو برای آبی پوشان پایتخت توپ خواهد زد.

مدال برنز دختر وزنه بردار ایران 
در بازی های کشورهای اسالمی

دختر وزنه بردار ایران در بازی های کشــورهای اســالمی سوم شد و مدال برنز گرفت. 
رقابت دســته ۵۵ وزنه برداری زنان بازی های کشــورهای اســالمی برگزار شد و نماینده 
ایران عنوان سوم بازی های کشــورهای اسالمی را به دست آورد. پوپک بسامی با رکورد 
۷۱ یک ضــرب، ۹۴ دوضرب و مجموع ۱۶۵ کیلوگرم، ســه مدال برنز یک ضرب، دوضرب 
و مجموع را کســب کرد. در گروه A دســته ۵۵ کیلوگرم زنان، چهــار وزنه بردار از ایران، 
بنگالدش، اندونزی و ترکمنستان حضور داشتند. در این بازی ها برای هر حرکت یک مدال 
توزیع می شــود. وزنه برداری زنان ایران برای اولین مرتبه در بازی های کشورهای اسالمی 

روی تخته می رود.
عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

حرکــت یک ضرب: او در حرکت یک ضرب وزنه هــای ۶۹ و ۷۱ کیلوگرم را مهار کرد. در 
حرکت سوم ۷۵ کیلوگرم را هم باالی سر برد و داوران دو چراغ سفید و یک قرمز دادند اما 
هیئت ژوری این وزنه را قبول نکرد و سه چراغ قرمز برای نماینده ایران ثبت شد. کوروش 

باقری مدیر تیم های ملی اعتراض کرد اما موافقت نشد.
به این ترتیب رکورد ۷۱ کیلوگرم برای بسامی در یک ضرب ثبت شد و مدال برنز گرفت.
وزنه برداران ترکمنستان و اندونزی با رکوردهای ۸۹ و ۸۴ کیلوگرم به ترتیب مدال طال 

و نقره یک ضرب گرفتند. نماینده بنگالدش با ۷۰ کیلوگرم چهارم شد.
حرکت دوضرب: بســامی در دوضرب وزنه های ۸۷ و ۹۴ کیلوگرم را باالی سر برد اما در 

مهار وزنه ۱۰۱ کیلوگرم ناکام ماند و وزنه آخر را انداخت.
بســامی در دوضــرب ۹۴ و در مجمــوع ۱۶۵ کیلوگرم را ثبت کــرد. او در دوضرب و 

مجموع مدال برنز گرفت.
مدال آوران دســته ۵۵ کیلوگرم زنان: ۱- ناتاشا بتیوب از اندونزی با رکورد ۸۴ یک ضرب، 
۱۱۱ دوضرب و مجموع ۱۹۵ کیلوگرم( ۲ مدال طال دوضرب و مجموع و نقره یک ضرب) 
/۲-کریستینا شبرتوا از ترکمنســتان با رکورد ۸۹ یک ضرب، ۱۰۵ دوضرب و مجموع ۱۹۴ 
کیلوگرم (۲ مدال نقره دوضرب و مجموع و طال یک ضرب)/ ۳- پوپک بسامی از ایران با 

رکورد ۷۱ یک ضرب، ۹۴ دوضرب و مجموع ۱۶۵ کیلوگرم (۳ مدال برنز)

 جام های کدام مربی اضافه می شود؟
به گزارش فوتبال ۳۶۰، بیســت و دومین دوره لیگ برتر در شــرایطی آغاز شــد که 
پس از ۲ فصل، در آغاز لیگ شــاهد حضور مربیان خارجی خواهیم بود. قربان بردیف، 
ریکاردو ساپینتو و ژوزه مورایس سرمربی خارج این فصل از لیگ خواهند بود که هدایت 
تراکتور، استقالل و سپاهان را بر عهده دارند. این سه مربی، مربیان صاحب رزومه ای در 
ســطح دنیا محسوب می شوند و در کنار مربیان عنوان دار داخلی، نوید یک لیگ جذاب 

را به اهالی فوتبال می دهد.
ژنرال و امپراطور پیش رو بین مربیان داخلی

امیــر قلعه نویی با پنج قهرمانی در لیگ و دو قهرمانی در جام حذفی پرافتخارترین 
مربی ایرانی لیگ برتر است. پس از او یحیی گل محمدی قرار دارد که دو قهرمانی لیگ، 
دو قهرمانی جام حذفی و یک ســوپرجام را در کارنامه دارد. قلعه نویی با ســابقه ترین 
مربی تاریخ لیگ برتر هم محســوب می شــود. یحیی گل محمدی هم از لیگ نوزدهم 
سرمربی پرسپولیس است و باثبات ترین سرمربی فعلی لیگ است. ساکت الهامی هم با 
تراکتور و نساجی قهرمان جام حذفی شده دیگر مربی صاحب عنوان این فصل است که 
در ایــن دوره در تیم هوادار حضور دارد. جواد نکونام با فوالد یک قهرمانی جام حذفی 
و یک قهرمانی سوپرجام دارد و در این فصل به دنبال افزودن به افتخارات خود است.

جدالی جذاب در حضور مربیان صاحب عنوان داخلی
ریکاردو ســا پینتو در کنار حمید مطهری می توانند با قهرمانی در ســوپرجام، قبل 
از پایان فصل، این جام را به افتخارات خود اضافه کنند. ســا پینتو در بلژیک به همراه 
اســتاندارد لیژ قهرمانی جام حذفی را هــم دارد. دو مربی خارجی دیگر هم مربی های 
صاحب عنوانی هســتند. قربان بردیف مربی پرافتخاری در فوتبال روسیه و ترکمنستان 
محسوب می شــود. این مربی پس از آنکه در فوتبال ترکمنستان به یک قهرمانی لیگ 
و یک قهرمانی جام حذفی دســت یافت، در روسیه   با روبین کازان، دو قهرمانی لیگ، 
یک قهرمانی جام حذفی و ســوپرجام کسب کرد و همراه با روستوف هم قهرمانی در 
لیگ را تکرار کرد. ژوزه مورایس شــاید سرشناس ترین مربی لیگ بیست ودوم در عرصه 
بین المللی باشــد. این مربی پرتغالی در پورتو، اینترمبالن، رئال مادرید و چلسی دستیار 
اول ژوزه مورینیــو بود و افتخارات زیادی را در کنار این مربی کســب کرد. مورایس به 
عنوان سرمربی در کشورهای مختلفی حاضر بوده و اکثرا با جام آنجا را ترک کرده است. 
سرمربی سپاهان قهرمانی در لیگ های کره جنوبی، تونس و عربستان را در کارنامه دارد 

و جام حذفی کره جنوبی و سوپرجام عربستان را به دست آورده است.

 افســانه ای که در حال بازســازی مجدد از احســان حدادی در دوومیدانی ایران بود، 
خیلی ســریع فرو ریخت. این ورزشــکار که همچنان با ادعای بســیار زیادی اعتقاد دارد 
غالب هزینه های دوومیدانی باید صرف آماده ســازی او شــود، در بازی های همبستگی 
کشــورهای اسالمی که در مقایسه با ســایر رقابت های بین المللی درجه سختی چندان 
زیادی ندارد، به رتبه ای بهتر از عنوان پنجمی نرســید! حــدادی که همواره اعتقاد دارد 
برای آمادگی بیشــتر باید اردویی در آمریکا داشــته باشــد، همواره به خواسته ای که در 
ســر دارد می رســد. او پیش از المپیک، رقابت های جهانی یا رقابت های آسیایی نیز که 

شــده چند هفته ای خودش را به بهانه آماده ســازی به اردویی خارجی که غالبا هم در 
آمریکا ســت می رساند، این بار هم با وجود اعتراضات زیادی که درباره سفرش به آمریکا 
وجود داشــت، دوباره به مدت دو هفته راهی ینگه دنیا شد تا با آماده سازی مثال خوب، 
سری به رقابت های همبستگی کشورهای اسالمی بزند؛ بازی هایی که این روزها در قونیه 
برگزار می شود و مورد توجه هم قرار گرفته است. با چنین پیش فرضی، مسئوالن ورزش 
ایران منتظر بودند با توجه به آنکه رقبای چندان جدی ای در ماده پرتاب دیســک در این 
رقابت ها برای احسان وجود نداشت، او یک مدال طال به ارمغان بیاورد. این موضوع اما 
یک خوش خیالی بیش نبود! حدادی با وجود اردوی مد نظرش در آمریکا، فقط توانست 
۵۹.۴۶ پرتــاب کند تا در رتبه نازل و بحث برانگیز پنجمی قرار بگیرد. کســی که قرار بود 
کاروان ایران را طالیی کند و حتی وعده داده بود در بازی های آســیایی هم دوباره مدال 
طال بیاورد، حاال باید برای رسیدن به سکو تالش بیشتری کند. شاید اتفاقا این موضوع هم 
بهانه جدیدی باشــد تا او دوباره آهنگ یک اردوی خارجی دیگر برای آماده سازی مجدد 
کند. این رکورد در شــرایطی برای احســان حدادی به دســت آمده که اعضای تیم ملی 
دوومیدانی ایران قرار بود چندی پیش راهی رقابت های جهانی آمریکا شــوند و با رقبای 

عنوان دار مبارزه کنند. عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی، مانع از این شد که دو عضو 
تیم ملی دوومیدانی به آمریکا بروند. البته احســاس حدادی گرین کارت آمریکا را داشت 
و مشکلی از این بابت وجود نداشت، ولی به دلیل آنکه آمریکا به ورزشکاران ایرانی ویزا 
نداد، نهایتا سفر تیم ملی دوومیدانی به آمریکا لغو شد. حدادی حاال می تواند خوشحال 
باشد که در بازی های جهانی شرکت نکرده است؛ چون با آمار تازه ای که او از خود به جا 
گذاشته، در خوش بینانه ترین حالت ممکن می توانست در جایگاه بیست و پنجمی یا همین 
حوالی قــرار بگیرد. این همه هزینه و اردوی خارجی، آن هم برای ایســتادن در رتبه ۲۵ 
احتمالی! در مسابقات آمریکا و در مرحله مقدماتی «میکوالس آلکنا» از لیتوانی با ۶۸٫۹۱ 
متر در صدر ایســتاد، «کریســتیان چک» از اســلوونی با ۶۸٫۲۳ متر دوم شد و «سیمون 
پترســون» از سوئد با ۶۸٫۱۱ متر در رده ســوم قرار گرفت. در پایان این مرحله ۱۲ پرتابگر 
مجوز حضور در فینال را کســب کردند. نفر دوازدهم «الکس ُرز» از ساموآ بود که رکورد 
۶۴٫۱۴ متر را ثبت کرد و به عنوان آخرین نفر جواز صعود به فینال را به دست آورد. حاال 
تصور فاصله احســان حدادی با آخرین نفری که در رقابت های جهانی به مرحله فینال 

صعود کرده، قطعا و قاعدتا بیش از ادعای این ورزشکار است.

هفته نخســت رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران عصر روز گذشــته شــروع شد و در 
حســاس ترین بازی، تیم های استقالل و سپاهان در ورزشگاه آزادی به میدان رفتند. فارغ 
از مــوارد فنــی، لحظاتی از این دیــدار به ویژه در نیمه نخســت تحت تأثیر زاویه عجیب 
فیلم برداری تلویزیون بود. در واقع کارگردانی که عهده دار پخش زنده این دیدار بود، زاویه 

دوربین را به گونه ای انتخاب می کرد تا تبلیغات دور زمین، به کمترین شکل ممکن نشان 
داده شــوند. این مورد ریشــه در تصمیم جدید دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در قبال 
پخش بازی های این دو تیم از تلویزیون داشــت. پیش از شروع بازی های روز گذشته، دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل، در نامه ای مشترک به رئیس سازمان صداوسیما، خواهان 
رعایت برخی از حقوق حقه دو باشــگاه شــدند. در این نامه ضمن اشاره به توافقات دو 
باشگاه با سازمان لیگ جهت بهره برداری از ظرفیت های رسانه ای دو باشگاه و واگذاری 
دو باشــگاه به مردم در فرابورس و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ســهام داران، از 
دکتر جبلی رئیس سازمان صداوسیما موارد زیر به طور مشخص درخواست شده است:

۱- عدم پخش گزیده بازی ها و گل های به ثمر رســیده دو تیم در بخش های خبری و 
برنامه هایی مثل فوتبال برتر، شب های فوتبالی، ورزشگاه و...

۲- عدم پخش زنده یــا غیرزنده بازی های دو تیم در پلتفرم  تلوبیون و تلویزیون های 
اینترنتی

در پایان این نامه آمادگی دو باشگاه برای مذاکره در راستای واگذاری حقوق ذکرشده 
به صداوسیما در ازای تحصیل منافع برای باشگاه ها اشاره شده است.

به نظر می رسد همین موضوع و البته توضیح مداوم مجری و گزارشگر برنامه فوتبال 
مبنی براینکه حق پخش تلویزیونی طبق قانون در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت شده، 
دلیل تصمیم فیلم برداری بعضا عجیب این دیدار بود. از آنجا که قرار است پول تبلیغات 
محیطی به باشگاه برسد، تلویزیون هم با این کار، قصد انتقام جویی بابت درخواست تازه 
مدیران استقالل را داشت. به هر حال در چنین فضایی حساس ترین بازی هفته برگزار شد 

که نتیجه این بازی مهم ۲بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

خوب شد آمریکا ویزا نداد
هزینه  برای هیچ

فیلمبرداری بحث برانگیز تلویزیون 
از بازی استقالل – سپاهان

جنجال ۱۸ میلیون تومانی
 تیم ملی والیبال ایران درحالی که آماده می شود تا 
چندی دیگر در رقابت های جهانی والیبال در لهستان 
به میدان برود، اسیر حاشیه ای باورنکردنی شده است. 
موضوع مربوط به دعوت و بازگشت از محمد موسوی 
یکی از بهترین مدافعان روی تــور تاریخ والیبال ایران 
به تیم ملی اســت. او که پیش تر و زمانی که ســعید 
معــروف همچنان در تیــم حضور داشــت، به عنوان 
کاپیتان دوم، تیم را همراهــی می کرد، در رقابت های 
لیگ ملت هــای والیبال که کمتر از یــک ماه پیش به 
پایان رســید، غیبت داشت. با شــروع اردوی تیم ملی 
بــرای رقابت های جهانی، بهروز عطایی، ســیدمحمد 
موسوی را دوباره به تیم ملی فراخواند و این بار عنوان 
کاپیتــان اول تیــم در اختیار این بازیکن با ســابقه قرار 
گرفــت. والیبال ایران که چندی پیــش برای اولین بار 
بــا یک مربی ایرانی موفق به صعود به جمع هشــت 
تیــم برتر دنیا شــد و نهایتا در رتبه هفتم ایســتاد، این 
امید را داشــت تا با بازگشت محمد موسوی با قدرت 
بیشتری در رقابت های جهانی حاضر شود. با این حال 
حضور موســوی در تیم ملی والیبال ایران دوام زیادی 
نداشــت. او با اعتراض شدید نسبت به شرایط، اردو را 
ترک کرد و حتی گفت که تا اطالع ثانوی از رقابت های 
ملی خداحافظی می کند. «من از سال گذشته با بهروز 
عطایــی در ارتباط بودم. او به مــن گفت که تیم ملی 
برای انسجام فکری و فنی به من نیاز دارد و من هم به 
همین خاطر وارد اردو شدم. البته برایم خیلی سخت 
بود که پس از مدت ها دوری از مســابقه وارد تمرینات 
شــوم؛ اما به خاطــر توصیه مــادرم بــه اردو آمدم. 
با وجود این االن پشــیمانم. من همیشــه با تمام توانم 
برای تیم هایی که در آن بازی کرده ام، به میدان رفته ام 
و همیشــه تالش کردم مثمرثمر باشــم. درمورد تیم 
ملــی نیز فکر کردم می توانم به تیم کمک کنم و فقط 
به خاطر تیم ملی به اردو برگشــتم. متأسفانه شرایط 
ادامه دادن تمرینات و ماندن در اردو را ندارم. من باید 
دلم جایی باشــد کــه در آن کار می کنم تا بتوانم تمام 

توانم را به کار بگیرم. متأسفانه شرایط قلبی کمک به 
تیم ملی را ندارم».

موسوی انتقاداتش نسبت به اوضاع کنونی اردوی 
تیم ملــی را چنین مطرح می کنــد: «در حال حاضر در 
این مجموعه صداقتی نمی بینم و هیچ چیز ســر جای 
خودش نیســت. حتی مکمل و پروتئین هم در اردوی 
تیــم ملی وجود ندارد. فیزیوتراپی هــم که بازیکنان با 
آن راحت باشــند، در اردو نیست. درمجموع شرایطی 
نداریم که بتوانیم با بزرگان والیبال جهان رقابت کنیم. 
مردم باید واقعیت ها را بدانند؛ شرایط در اینجا اسف بار 
اســت و هیچ کس بــه دیگری اعتماد ندارد و راســت 
نمی گوید. من این شرایط را پیش از این از زبان بازیکنان 
شنیده بودم و حاال آن را حس می کنم. دوست داشتم 
به عطایــی بگویم نمی توانــم تمرین کنــم. از طرفی 
نمی خواهم وارد جزئیات شــوم؛ چــون صحبت کردن 
از همــه جزئیات نیاز بــه زمان زیــادی دارد. االن هم 
صادقانه می گویــم که نمی توانم بــه تیم ملی کمک 
کنم. سیاســی کاری زیادی در تیم ملی انجام می شود. 
این بازیکنان استعدادهای بی نظیری هستند که ارزش 
زیادی برای سرمایه گذاری دارند. آنها به معنای واقعی 
کلمه طال هستند و از نسل ما قطعا بهتر خواهند شد و 
تنها نیاز به تجربه دارند. در یک تیم مدیریت و امکانات 
بســیار مهم اســت. من در حال حاضر بهترین شرایط را 
دارم و تصمیمی برای خداحافظی نگرفته ام. به اعتقاد 
خــودم که می توانــم بعدها به تیم ملــی کمک کنم. 
متأســفانه برخی فکر می کنند که ما ماشین کشاورزی 
هستیم و فقط نیاز به اســتارت زدن داریم؛ در حالی که 
شــخصیت مــا باید حفظ شــود. از حضــور مجدد در 
تیم ملی پشــیمان شــده ام و همان طورکه گفتم، فقط 
به خاطــر حرف مادرم به اردو آمــدم. به این ترتیب در 
مسابقات قهرمانی جهان حاضر نخواهم بود. من شاید 
صدای سایر بچه هایی باشم که تحت فشار هستند. تیم 
ملی حدود ۵۷ روز پرفشار را در مسابقات خارج کشور 
گذراند؛ ولی فدراســیون به بازیکنــان فقط ۱۸ میلیون 

تومــان پاداش داد که از حقــوق یک کارگر زحمتکش 
هم کمتر اســت. پــول مثال کوچکی درمورد شــرایط 
بازیکنان در تیم ملی اســت. مــن به هیچ عنوان دنبال 
حاشیه سازی نیستم و مطمئنم که بازیکنان حرف هایم 

را درک خواهند کرد».
اعتراض های تند محمد موســوی در شرایطی جو 
والیبال ایران را به هم ریخته که مشخصا او چند مورد 
را زیر ذره بین برده اســت؛ داســتان مکمل ها و شرایط 
نامناسب اردویی از یک سو و پاداش ۱۸ میلیون تومانی 
برای بازیکنان تیم ملی از ســوی دیگر، عمده مسائلی 
اســت که صــدای کاپیتان تیــم ملی والیبــال ایران را 

درآورده است.
۱۸ میلیون تومان منصفانه است؟

بدون درنظرگرفتن دیگر گالیه های محمد موسوی، 
فقط می شــود روی همین داســتان ۱۸ میلیون تومان 
پاداشــی که برای بازیکنان در نظر گرفته شــده، مانور 
داد. آنهــا نزدیــک به دو ماه در اردو بــوده و از طرفی 
با وجود آنکه تیمی جوان را تشــکیل داده؛ ولی نتایج 
درخوری گرفته اند. با وجود چنین دستارودی، مشخص 
اســت که پاداش ۱۸ میلیون تومانــی چندان منصفانه 
نیســت. برای بررسی عمق بیشــتر این موضوع کافی 
اســت به پاداشی که به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران 
به ازای هر برد داده می شــود، نگاهی انداخته شــود. 
بازیکنــان تیم ملی فوتبال ایران به ازای هر برد خانگی 
ســه هزارو ۵۰۰ یورو و هر برد خارج از خانه پنج هزارو 
۵۰۰ یــورو پاداش دریافت می کنند! پاداش های آنها به 
یورو و نه به ریال است. از طرفی زور آنها برای دریافت 
پاداش های شان همیشه چربیده و اگر چه گه گاهی دیر 
شــده ولی نهایتا این مبلغ را به دست آورده اند. نیازی 
به ضرب و تقســیم زیاد نیســت تا مشخص شود حتی 
بردهای خانگی ملی پوشان فوتبال چه تفاوت پاداشی 

با بازیکنان والیبال دارد!
اینجاســت کــه باید نگاهی بــه فعالیــت مدیران 
فدراســیون والیبال کــرد و از آنها پرســید که چطور با 
این رقم کم توقع دارند دل ملی پوشــان را به دســت 
بیاورند؟ واضح اســت که بازیکنان جــوان برای آنکه 
فرصتی برای دیده شــدن داشته باشــند، به همین رقم 
کم هــم اکتفا می کننــد؛ ولی آیا چنیــن اکتفایی دلیل 
می شود تا در حق آنها بی انصافی شود؟ موضوع دیگر 
هم ماجرایی اســت که میالد عبادی پور، کاپیتان جدید 

تیم ملــی والیبال ایران، به آن اشــاره کرده اســت. او 
می گوید همه حرف های محمد موسوی درست است 
و متأسفانه شــرایط خوبی در اردو حاکم نیست. با این 
حال آن بخش از صحبت های عبادی پور که مربوط به 
واریزی فدراسیون جهانی به حساب فدراسیون والیبال 
ایران است، در نوع خود درخور توجه است. عبادی پور 
می گوید: «ما در ایتالیا با مســئوالن فدراسیون جهانی 
والیبال جلســه ای برگزار کردیم و آنهــا فاکتور واریزی 
مربوط به پاداش های فدراســیون جهانــی به ایران را 
به ما نشــان دادند؛ ولی تاکنون حتــی یک ریال هم از 
این مبالغ به ما پرداخت نشــده اســت. این پاداش ها 
حق ماســت؛ ولی نمی توانیم حق مــان را بگیریم. ما 
حتی اتاق پزشــک هم نداریم و باید از جیب خودمان 
مکمــل غذایی بخریم. ما تنها به عشــق مردم والیبال 

بازی می کنیم».
انتقادها نســبت به شرایط اردویی تیم ملی والیبال 
باعث واکنش مســئوالن این فدراســیون شــده است. 
آنهــا مطابــق با انتظــار بــا تکذیب بخش زیــادی از 
موارد مطروحه، از محمد موســوی کــه جو تیم ملی 
والیبــال را به هم ریخته، گالیــه کرده اند. میالد تقوی، 
دبیر فدراســیون والیبال، دربــاره جنجال اخیری که به 
راه افتــاده می گوید: «اردوی این دوره از مســابقات با 
ســال های قبل، هیچ تفاوتی نداشــته و هتل و سالن، 
همانی اســت که در سال های گذشــته مورد استفاده 
قرار گرفته اســت. درمــورد مکمل ها نیز پزشــک تیم 
باید نظــر بدهد و تصمیم بگیرد. در ســال جاری چند 
میلیارد تومان برای اعزام و تــدارک تیم های مختلف، 
هزینه کردیم و درگیر مسائل مالی جزئی نخواهیم بود. 
موســوی در آخرین تمرین تیم ملی و در حالی که هیچ 
مطلبی را به کادر فنی منتقل نکرده بود، تیم را متشنج 
کرد. تمام عکس ها و پوســترهای تیم ملی با کاپیتانی 
موســوی تهیه شــده بود. موافقت فدراسیون جهانی 
را برای تغییر کاپیتانی از عبادی پور به موســوی گرفته 
بودیم؛ ولی حاال در همه این موارد دچار مشکل شدیم. 
تمام تالش ما این اســت کــه در فاصلــه باقی مانده، 
مشــکالت را برطرف کنیم که البته، کار دشــوار است. 
اگــر ایرادی از جانب ما وجود دارد از مردم و هواداران 
عذرخواهــی می کنم. اتفاق نامیمون و بدموقعی افتاد 
و بــاور نمی کنم تصمیم در همــان روز و بعد از تمرین 

گرفته شده باشد».
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