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سیدجالل – وریا؛ دو کاپیتان، دو سرنوشت

اسکوچیچ پاییز ایران را می بیند؟

قرعه کشی لیگ برتر؛ دیدار جذاب استقالل - سپاهان در هفته اول

هواداران استقالل و پرســپولیس در تابستان جاری یک اتفاق مشترک را تجربه 
کردند؛ جدایی کاپیتان محبوب شان. وریا غفوری و سیدجالل حسینی در فصل آینده 
دیگر در جمع آبی ها و قرمزها حضور نخواهند داشت. بااین حال، بین این دو جدایی 
تفاوت های زیادی وجود دارد؛ جالل حسینی کفش ها را آویخت و از این به بعد در 
کادر فنی پرســپولیس فعالیت خواهد کرد، اما همتای او در استقالل، وریا غفوری، 

سرنوشتی نامعلوم پیش روی خود می بیند.
نقطه پایان در ۴۰ سالگی

ســیدجالل حســینی ســرانجام تصمیم گرفت به دوران پرافتخار خود در زمین 
فوتبال در ۴۰ ســالگی پایان دهد. او با ۹ قهرمانی در لیگ برتر، پرافتخارترین بازیکن 
تاریخ فوتبال ایران در رده باشــگاهی محســوب می شــود. رکوردی که بعید است 
کسی بتواند به آن نزدیک شود. بازی تا ۴۰ سالگی آن هم در این سطح نشان دهنده 
کیفیــت فنی باالی این مدافع مســتحکم بــود. بازیکنی که حضــور او در یک تیم 
می توانســت موفقیت آن تیم را تضمین کند. پرسپولیس فصل گذشته پس از پنج 
قهرمانی متوالی، جام قهرمانی را به رقیب دیرینه اش اســتقالل واگذار کرد؛ فصلی 
که حضور جالل حسینی در ترکیب پرسپولیس مانند قبل نبود. کاپیتان قرمزها مانند 
گذشــته به بازی گرفته نشــد و چندین بار هم به دلیل مصدومیت دیدارهایی را از 
دســت داد. حســینی با این حال هرگز در طول فصل صحبت از بازنشستگی نکرد. 
به نظر می رســید او بــه توانایی های خودش ایمــان دارد و می خواهد ادامه دهد. 
ســه سناریو را در پایان فصل برای کاپیتان پرســپولیس که سابقه بیشترین بازی در 
تاریخ لیــگ برتر ایران را دارد، پیش بینی می کردند؛ بازنشســتگی، تمدید قرارداد با 
پرســپولیس، حضور در ملوان و بازنشســتگی با پیراهن تیم زادگاهش؛ ولی جالل 
گزینه اول را انتخاب کرد. او که در اوایل دهه ۸۰ دو ســال در پرسپولیس توپ زده 
بود، پس از دو ســال جدایی در ســال ۱۳۹۵ به جمع قرمزها بازگشــت و سرانجام 
پس از شــش فصل پرافتخار به کار خود در این تیم پایان داد. برخورد باشــگاه هم 
با این بازیکن از نظر خیلی ها متناســب با جایگاهش بود؛ از او تقدیر شــد و او را به 

کادر فنی تیم اضافه کردند.
وریا؛ حذف پشت حذف

جالل حسینی در واقع از باشگاه پرسپولیس جدا نشده و فقط موقعیتش عوض 
شــده اســت؛ او از بازیکن به مربی تغییر پســت داد. چند کیلومتر آن طرف تر برای 
کاپیتان استقالل اتفاقاتی متفاوت رقم خورد. وریا غفوری هم مانند حسینی در سال 
۱۳۹۵ با تیم فصل قبلش قرارداد بست. او در ششمین فصل حضورش در استقالل 
موفق به قهرمانی در لیگ شد. قهرمانی پس از یک وقفه ۹ ساله، شیرین ترین اتفاق 
برای استقاللی ها محسوب می شد، اما آبی ها پس از قهرمانی بدون باخت در لیگ 
بیســت و یکم با اتفاقاتی تلخ روبه رو شدند؛ ابتدا جدایی سرمربی تیم و سپس وداع 
با کاپیتان. قرارداد وریا غفوری با اســتقالل در انتهای فصل به پایان رســید، درست 
اســت که وریا در طول فصــل آن بازیکن ثابت و بدون جانشــین فصول قبل نبود، 
اما کیفیت این بازیکن ۳۴ ســاله نشــان می داد توانایی چنــد فصل دیگر حضور در 
استقالل را دارد. هواداران منتظر تمدید قرارداد کاپیتان محبوب شان بودند. چند روز 
از پایان فصل گذشــت و خبری از تمدید قراداد با غفوری نشد و کار به جایی رسید 
که خودش در این باره صحبت کرد. وریــا عنوان کرد که حتی با بازیکنان جوان تیم 
هم برای تمدید قرارداد تماس گرفته شده، اما خبری از تماس با او نیست. سیاست 
باشــگاه اســتقالل هم در قبال این صحبت کاپیتان و اعتــراض و تجمع هواداران 

سکوت بود و ســکوت. جدایی سرانجام فرارســید؛ وریا خداحافظی کرد و باشگاه 
اســتقالل تنها به یک آرزوی موفقیت ساده بســنده کرد. خیلی ها رفتار استقالل با 
وریا غفوری را همراه با ناسپاســی دانســتند و از آن انتقاد کردند. رفتار دو باشــگاه 

با کاپیتان های جداشده شان با هم مقایسه شد و استقالل مورد انتقاد قرار گرفت.
سرنوشت وریا چه خواهد شد

سرنوشــت وریا غفوری همچنان در فضای ورزشــی و حتی غیرورزشــی ایران 
یک عالمت ســؤال بزرگ است. کم نیستند کســانی که برخورد با وریا را غیرورزشی 
می داننــد. غفوری چهــره ای بوده که در این ســال ها بارها بــه اتفاقات اجتماعی 
واکنش نشــان داده اســت. آخریــن واکنش مهــم او به صحبت هایــش پس از 
مسجل شدن قهرمانی استقالل برمی گردد؛ جایی که او با انتقاد از شرایط اقتصادی 
کشور عملکرد مسئوالن را زیر سؤال برد. اتفاقاتی که بعد از این صحبت ها رخ داد 
باعث شد تا خیلی ها نسبت به وریا غفوری حساس شوند. تلویزیون در همان روزها 
در عکس تیمی اســتقالل، وریا غفوری را حذف کرد. اقــدام عجیبی که با واکنش 
تند فرهاد مجیدی، ســرمربی وقت اســتقالل، همراه شــد. خیلی ها حذف غفوری 
از اســتقالل را هم شــبیه همان حذف می دانند و تأکید دارند تمدیدنشدن قرارداد 
غفوری دلیل ورزشــی نداشته است. اتفاقاتی که در روزهای پس از جدایی غفوری 

از استقالل هم رخ داد، فرضیه برخورد غیرورزشی با این بازیکن سنندجی را قوی تر 
کــرد. حذف ناشــیانه نام او از برنامــه «خندوانه» از یک طرف و بــدون تیم ماندن 
ایــن بازیکن در فصــل نقل و انتقاالت در طرف دیگر. بازیکنــان زیادی در هفته های 
گذشــته جذب باشگاه های مختلف شــدند، اما هنوز تکلیف وریا غفوری مشخص 
نشده اســت. بدون تیم ماندن بازیکنی با کیفیت این بازیکن چندان منطقی به نظر 
نمی رســد؛ به ویژه اینکه چند تیم لیگ برتری در پســت دفاع راست کمبود بازیکن 
داشــتند. از ســپاهان به عنوان مقصد غفوری نام برده شد؛ جذب رامین رضاییان از 
سوی سپاهان اما نشان داد وریا مسیر اصفهان را پیش نخواهد گرفت. از فوالد هم 
به عنوان مشــتری جدی وریا نام برده شد. در شــرایطی که جواد نکونام، سرمربی 
فوالد خوزســتان، به صراحت اعالم کرد که در صورت جدایی غفوری از اســتقالل 
این بازیکن را به خدمت می گیرد، هنوز این انتقال هم نهایی نشــده اســت. شنیده 
می شود توافق بین دو طرف مدت هاست صورت گرفته، اما مشخص نیست چرا این 
توافق به قرارداد رســمی منجر نشده اســت. همین موارد باعث ایجاد ابهام بیشتر 
درباره وضعیت کاپیتان سابق استقالل می شود. کمتر از ۲۰ روز تا شروع فصل جدید 
لیگ باقی مانده اســت و اگر در این مدت وریا با باشــگاهی قرارداد نبندد، همچنان 

وضعیت او یکی از مباحث جدی فضای رسانه ای کشور خواهد بود.

سه شنبه
۴ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۵

تکراری ترین ســؤال این روزهای فوتبال ایران این شده؛ آیا با دراگان اسکوچیچ به 
جام جهانی می رویم یا اینکه قرار اســت فرد دیگری جای او را روی نیمکت بگیرد؟ 
در واقع این پرســش نه تنها ذهن مخاطبان فوتبال ایران را مشغول کرده، بلکه شاید 
مهم ترین ســؤالی باشــد که خود دراگان هم دارد. این مربی کروات به خوبی متوجه 
شــکاف ایجاد شــده در بدنه فدراســیون فوتبال و نگاه بازیکنان تیم ملی به خودش 
شده و به واســطه پایگاه نه چندان قوی مردمی، خیلی به حضورش در جام جهانی 

خوش بین نیست.
دراگان، فوتبال ایران را از ورطه خطرناکی که به واســطه مارک ویلموتس، «مرد 
نجیــب» مهدی تاج، در آن گیر افتاده بود، نجات داد و ســریع ترین صعود را به جام 
جهانــی رقم زد. بعــد از صعود ایران به جــام جهانی، دوگانگی و تعارض شــکل 
جدی تری گرفت؛ عده ای حق را به این سرمربی داده و صعود به جام جهانی را پای 
او نوشــتند و عده ای دیگر که اتفاقا تعدادشان کم هم نیست، رفتن به جام جهانی را 
به توانمندی بازیکنان ایران مرتبط دانســتند. در  این  بین تنها یک معمای بزرگ وجود 
دارد کــه اگر رفتن به جام جهانی کار بازیکنــان بوده، چطور آنها در عصر ویلموتس 
درخششــی نداشته و تا آســتانه حذف در همان دور اولیه پیش رفتند؟ شایعه ای که 
در پاســخ به این پرسش از ســوی عده ای مطرح می شود نیز خطرناک است؛ شایعه 
شده بود دل بازیکنان تیم ملی با مارک ویلموتس نبود و او را زمین زدند! نشانه های 
خاصی هــم وجود دارد که می توان به تعدادی از آنهــا در دل صحبت های یکی از 

بازیکنان سرشناس تیم ملی پی برد.
نشانه های موجود، خطر بازیکن ساالری در تیم ملی را قوت بخشید که البته هرگز 
صحت و ســقمش مشــخص نشــد. با وجود چنین موضوعی، به نظر می رسد درد 
کنونی، بی شباهت به شــایعه ای که پیش  از  این درباره مارک ویلموتس مطرح شده 
اســت، نیست: بازیکن ساالری. همین حاال کافی است به جریانی که علیه اسکوچیچ 
شکل گرفته، رجوع کرد تا مشخص شود این مورد چقدر تأثیرگذار است. صعود ایران 
به جام جهانی به پای بازیکنان و ســتاره های تیم ملی نوشــته شده و تعدادی از این 
ستاره ها به صراحت اعالم کرده اند اسکوچیچ صالحیت فنی نشستن روی نیمکت تیم 
ملی در جام جهانی را ندارد. همین عده دوباره خواســتار بازگشت کارلوس  کی روش 
شده و چنین موردی را در جلسه ای با وزیر ورزش هم ظاهرا مطرح کرده اند. پس اگر 
داســتان زمین زدن مارک ویلموتس بلژیکی از سوی بازیکنان تیم ملی صحت داشته 

باشــد، جناح بندی در بین بازیکنان کنونی تیم ملی هم صحت دارد. حال اگر همان 
قدرت بازیکنان توانســته مارک ویلموتس را از نیمکت تیــم ملی ایران دور کند، چه 
تضمینی هست که دراگان اســکوچیچ به کارش با این تیم ادامه دهد؟ واقعیت این 
اســت که تضمینی در کار نیست! دراگان نه تنها حمایت نیمی از بازیکنان را از دست 
داده، بلکه با پیام بسیار روشنی از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال مواجه شده که 

خیلی شفاف به او اعالم کرده اند به درد تیم ملی ایران نمی خورد.
به عبارت دیگر، کار دراگان حتی از کار مارک ویلموتس هم سخت تر است؛ چون 
آن مربی بلژیکی عالوه بر اینکه رزومه بهتری در مقایســه با این مرد کروات داشــت، 
فقط مجبور بود با یــک جبهه از بازیکنان ناراضی در تیم بجنگد و کمیته ای نبود که 
بخواهــد علیه  او اظهار نظر کند. ویلموتس هــم که در نقش یک «جایزه بگیر» ظاهر 
شد و به لطف قرارداد بحث برانگیزی که فدراسیون مهدی تاج با او منعقد کرد، پول 

هنگفتی از فوتبال ایران گرفت و در ادامه هم خواهد گرفت.
چرا اسکوچیچ امید زیادی ندارد؟

درباره دراگان اســکوچیچ موضوع دشوارتر شده است؛ نیمی از بازیکنان تیم ملی 
او را نمی خواهند و کمیته فنی که علیه  او رأی داده، میرشاد ماجدی، سرپرست کنونی 
فدراسیون فوتبال را هم در جلسه داشته است. وقتی سرپرست در جلسه کمیته فنی 

پذیرفته که اســکوچیچ چنین صالحیتی ندارد، پس بدیهی اســت که نگاه او به این 
مرد کروات تفســیر خاصی نمی خواهد. قسمت بدتر برای دراگان این است که او در 
جلســه با تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، حکم ابقا را گرفته، ولی 
حاال مشخص شده چون هیئت رئیسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن، صورت قانونی 
نداشــته، به همکاری با دراگان ادامه داده اســت! پس یعنی اینکه اسکوچیچ حتی 
مطمئن هم نیست که اگر هیئت رئیســه به حد نصاب می رسید، باز سرمربی می ماند 
یا خیر؟ بخش اصلی داســتان دراگان اما مربوط به انتخابات شهریور و آمدن رئیس 
جدید فدراسیون فوتبال است. آیا رئیس که از راه برسد، می خواهد با این مرد کروات 
ادامه دهد؟ تصمیم گیری درباره چنین موضوعی ســهل و ممتنع است؛ رئیس جدید 
بــا توجه به اینکه اخــراج دراگان ۵۰ هزار یورو جریمه نیاز دارد، مشــکلی از لحاظ 
مالی نخواهد داشــت؛ ولی مسئله، زمان کم تا شــروع بازی های جام جهانی است. 
اینجا تنها فاکتوری که به اســکوچیچ روی خوش نشــان می دهد، زمان است! با این 
حال ابقای اســکوچیچ هم شــاید مثل برکناری اش، خطرات خاص خودش را دارد. 
ماندن دراگان در شــهریور و حضورش در جام جهانی پاییز، پیام روشنی برای مهدی 
طارمی، علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد، احســان حاج صفی، سامان قدوس و 
ســعید عزت اللهی است که اعتقاد دارند این مربی به درد تیم ملی ایران نمی خورد. 
پیامی که به آنها می فهماند «همین اســت که هســت». با وجود  این، تعدادی از این 
اســامی چنان شناخته شــده و تأثیرگذار هستند که نشــود به همین سادگی با همین 
پیام ابقا، دل آنها را به دست آورد. سوی دیگر ماجرا هم دراگان است که در صورت 
دیدن پاییز تهران باید با جبهه مخالفانش روبه رو شــود. این بار فقط مســئله مهدی 
طارمی نیست که بشود برای دو بازی نسبتا ساده به تیم ملی دعوتش نکرد؛ موضوع 
نیمی از بازیکنان تأثیرگذار فوتبال ایران اســت. آیــا دراگان توانایی خط زدن همه این 
ســتاره ها را دارد؟ سؤال مهم تر اینکه اگر دراگان چنین چیزی بخواهد، آیا به او اجازه 
انجام چنین کاری داده می شود؟ و اصال اگر دراگان بخواهد چشمش را روی اتفاقات 
رخ داده ببندد، فوتبالی ها او را چطور ســرمربی ای خواهند دانســت؟ پاسخ این یکی 
مشخص است. حال با همین چند پرسش کوتاه باید به همان موضوع اصلی برگشت 
و پرســید که دراگان در تیم ملی برای جام جهانی می ماند یا نه؟ پاســخ را می توان 
این طور خالصه کرد که حذف کدام یک هزینه کمتری برای فوتبال ایران دارد: دراگان 

اسکوچیچ یا شش ستاره تیم ملی؟

مراســم قرعه کشــی لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار شــد که استقالل با سرمربی 
پرتغالــی خود در هفته نخســت به مصاف ســپاهان با یک ســرمربی پرتغالی دیگر 
می رود و پرســپولیس هم کارش را با ذوب آهن اســتارت می زند. مراســم قرعه کشی 
بیســت و دومین دوره مســابقات لیــگ برتر فوتبال عصــر دیروز در هتــل اوین تهران 
برگــزار شــد. در ابتدای این مراســم، ابتدا میرشــاد ماجدی، سرپرســت فدراســیون 
فوتبــال، صحبت کرد و از تیم ها و باشــگاه ها درخواســت کــرد از اعتراض و جنجال 
خــودداری کنند. او همچنیــن تأکید کرد که فدراســیون برای وارد کــردن تکنولوژی 
کمک داور ویدئویی به لیگ در تالش اســت. در ادامه ســهیل مهدی، مســئول کمیته 
مسابقات ســازمان لیگ، روی ســن رفت و پروسه قرعه کشــی را توضیح داد. سپس 
قرعه کشــی با حضور ابراهیم میرزاپور و محمدرضا مهدوی، دو پیش کســوت فوتبال، 

آغاز شد.
تکلیف دربی ها مشخص شد

در ابتدای این مراســم، تکلیف دیدار تیم های همشــهری و هفته برگزاری دربی ها به 
ترتیب زیر مشخص شد (اسم تیم های میزبان در ابتدا آمده است):

استقالل - پرسپولیس در هفته دوازدهم/  ذوب آهن - سپاهان در هفته پنجم / مس 
رفسنجان - گل گهر سیرجان در هفته سوم / پیکان - هوادار تهران در هفته دهم.

در ادامه مراسم قرعه کشی، برنامه هفته های لیگ برتر به شرح زیر مشخص شد (در 
زیر فقط سه هفته اول ذکر شده است)

هفته اول:  فوالد خوزستان - نفت آبادان / نفت مسجد سلیمان - مس کرمان / آلومینیوم 
اراک - هوادار تهران /  اســتقالل تهران - ســپاهان اصفهان / نســاجی مازندران - مس 
رفســنجان / پیکان تهران - ملوان بندرانزلی / گل گهر سیرجان - تراکتور تبریز / ذوب آهن 

اصفهان - پرسپولیس تهران
هفتــه دوم: نفــت آبــادان - آلومینیــوم اراک / مس کرمــان - پیکان / هــوادار - نفت 
مسجد ســلیمان / سپاهان - نســاجی / پرســپولیس - فوالد / ملوان - استقالل / مس 

رفسنجان - گل گهر / تراکتور - ذوب آهن
هفته ســوم: هوادار - نفت آبادان /  اســتقالل - مس کرمان /  آلومینیوم - پرسپولیس / 
نفت مسجد ســلیمان - پیکان /  گل گهر - سپاهان /  نساجی - ملوان /  فوالد - تراکتور /  

ذوب آهن - مس رفسنجان

اخـبـار  بـرگـزیـده

صالحی امیری: در انتخابات کمیته ورود نمی کنم
رئیــس کمیته ملی المپیک گفت: باید از تیراندازی حمایت شــود تا جزء ســه 

فدراسیون ورزشی برتر کشور شود.
به گزارش ایســنا، رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، در مراســم 
تجلیل از مدال آوران مسابقات تیراندازی جام جهانی باکو اظهار کرد: سالن مراسم 
به دلیل حضور خانواده شــهید مزین شــده است. ما به شهدا احتیاج داریم و آنها 
به تجلیل ما نیاز ندارند. تیراندازی در مسیر جهش قرار گرفته و باید حمایت کنیم 
تا به قله های متعالی و به هدف نهایی برســد. با شناختی که من از این  مجموعه 
دارم، این اتفاق می افتد. در آینده نزدیک این فدراســیون جزء ســه فدراسیون برتر 
خواهد بود. اکنون جزء شش فدراسیون برتر است. همه باید قدردان گذشتگان این 
فدراسیون باشیم. باید از همه کسانی که در طول تاریخ برای این فدراسیون زحمت 

کشیده اند، قدردانی کنیم.
رئیــس کمیتــه ملی المپیک گفــت: تیراندازی بــا انگیزه به ســمت قله های 
هــدف مــی رود و ما و همه ارگان ها در کنارش هســتیم. ما به عنــوان یک وظیفه 
در کنار شــما هســتیم. در مدت اخیر یعنی از المپیک توکیو رو به صعود هستید. 
باکو هم یکی از ایســتگاه هایی اســت که درخشــیدید. در مورد مشکالت هم من 
مطلع هســتم و مدام در ارتباط هســتیم. تیراندازی همیشــه جــزء اولویت های 
ماســت. همیشــه به عنوان رئیس کمیته می گویم به عنوان یک اولویت کنار شما 
هســتم. به پیش کســوتان احترام بگذارید؛ آنها مثل ریشه هســتند و باید قدردان

 آنها باشید.
او گفت: من همیشــه مســابقات هانیــه رســتمیان را دنبال می کنــم. باورم 
این اســت که باید حمایت ما دو برابر باشــد و این عین عدالت اســت. ما نســبت 
بــه ورزش قهرمانــی زنــان عقب ماندگی داریم. باید ســرمایه گذاری ۱۰ ســاله را 
بیشــتر کنیم تا زنان به مردان برســند. اگر در تیراندازی روی زنان ســرمایه گذاری 
کنیــم، نتیجــه آن را می گیریم. حضور دختــران تیراندازی در عرصــه بین المللی
 اتفــاق خوبی اســت. او در ادامه صحبت هایــش از حضار خواســت تا تک تک 
ملی پوشــان تیراندازی، مربیان آنها و سردار قربانی،  رئیس فدراسیون تیراندازی را 
تشــویق کنند. در این  مراســم صالحی امیری مبلغ صد میلیون تومان به مربیان و 

ورزشکاران پرداخت کرد.
صالحی امیری در حاشــیه این مراســم در جمع خبرنگاران درباره ثبت نامش 
در انتخابــات کمیتــه ملی المپیک گفت: همچنان که قبــال گفتم، بنای حضور در 
انتخابات را ندارم. همه باید تالش کنید فرد شایســته ای بر این کرسی کمیته تکیه 

بزند. من هم کمک می کنم جهشی که در کمیته اتفاق افتاده، ادامه یابد.
او در ادامه در پاســخ به این پرســش که اگر درخواست شــود، آیا امکان دارد 
ثبت نام کنید؟ گفت: تــا االن که صحبت می کنم، تصمیم قطعی ام ثبت نام نکردن 

است.
رئیــس کمیته ملی المپیک درباره نامه اعتراضی قنبرزاده، مدیرعامل باشــگاه 
نفت، برای حضور در انتخابات کمیته گفت: اینکه چه نفراتی انتخاب می شــوند، 
با آقای قنبرزاده نیســت و پیشنهاد هم با کمیته است. قنبرزاده صالحیت ورود به 

اساسنامه کمیته را ندارد.
او درباره فهرست پیشنهادی کمیته گفت: خیلی شفاف بود. من در خبر ورزشی 
دو برابر مورد نیاز یعنی ۱۰ نفر را معرفی کردم. این حق با هیئت اجرائی بود که از 

میان آنها پنج نفر را با رأی انتخاب کردند.
صالحی امیــری دربــاره انتخاب و اعتــراض به انتخــاب شایســته و کیهانی 
گفــت: خواهش می کنم این مســائل را از افرادی که بحث می کنند، ســؤال کنید. 
من به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک مســئولیتم انجــام اقدامات در چارچوب 
اساســنامه قانونی است. در چهار سال گدشــته هر آنچه انجام شد، در چارچوب 
اساســنامه بود و هیــچ مغایرتی با اساســنامه ندارد. با ســالیق مختلفی مواجه 
هســتیم و باید فضای باز را داشته باشــیم. باید ظرفیت داشته باشیم که همگان 
بتواننــد نقد کنند. به همه کســانی که نقد کردند، احتــرام می گذاریم و بنا نداریم 
پاســخ بدهیم. هیچ مرجع و شــخصیتی هیچ تحمیلی و هیــچ اعمال نظری در 
چهار ســال و نیم گذشته نداشــته و ندارد. مســیر مســتقلی را رفتیم و همه چیز 
روشــن است. راجع به انتخابات همه چیز روشــن است. معرفی با رئیس است و 
اعضا باید رأی دهند. روند بر اســاس اساسنامه است. یک عده ای موافق و عده ای 

مخالف هستند.

اسماعیل نژاد دومین امتیاز آور لیگ ملت ها
ملی پوش والیبال ایران با کســب ۲۱۵ امتیاز، دومیــن امتیاز آور لیگ ملت های 

والیبال ۲۰۲۲ شناخته شد.
در پایان مسابقات لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲، رده بندی نهایی تیم ها مشخص 
شــد که فرانسه، آمریکا، لهستان، ایتالیا، ژاپن و برزیل به ترتیب اول تا ششم شدند. 
تیــم ایران نیــز در جایگاه هفتم قرار گرفــت. تیم های هلند، آرژانتین، اســلوونی، 
صربســتان، آلمان، چین، بلغارستان، کانادا و استرالیا هم به ترتیب در جایگاه های 

هشتم تا پانزدهم قرار گرفتند.
در پایان این رقابت ها، بهترین های این مسابقات به شرح زیر اعالم شدند:

امتیازآورتریــن بازیکنــان: ۱- نیمیــر عبدالعزیز از هلنــد، ۲۴۷ امتیــاز / ۲-امین 
اسماعیل نژاد از ایران، ۲۱۵ امتیاز / ۳- یوجی نیشیدا از ژاپن، ۲۰۱ امتیاز

بهترین مهاجمان: ۱- نیمیر عبدالعزیز از هلند، ۲۰۷ امتیاز / ۲- امین اســماعیل نژاد 
از ایران، ۱۹۰ امتیاز / ۳- آرون راسل از آمریکا، ۱۶۲ امتیاز

بهترین مدافعان: ۱- گوتســف از بلغارستان / ۲- اســمیت از آمریکا / ۳- رزنده از 
برزیل / ۱۱- مهدی جلوه از ایران

بهتریــن ســرویس زن: ۱- عبدالعزیز از هلنــد، ۳۰ امتیاز / ۲- نیشــیدا از ژاپن، ۲۹ 
امتیاز/ ۳- ایشــیکاوا از ژاپــن، ۲۹ امتیاز / ۶- میالد عبادی پــور از ایران، ۱۸ امتیاز / 

۷- امیرحسین اسفندیار از ایران، ۱۶ امتیاز
بهترین پاســور: ۱- رزنده از برزیل / ۲- ســیمونه جیانلی از ایتالیا / ۳- ســگانوو از 

بلغارستان / ۱۰- محمد طاهر وادی از ایران
بهتریــن دریافت کننده: ۱- دانانی از آرژانتین / ۲- آرون راســل از آمریکا / ۳- پوپه 

از استرالیا
بهترین توپ گیر : ۲- یاماموتو از ژاپن / ۳- زنگر از آلمان
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