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حرف و حدیث

تاج خبر داد؛

احتمال استفاده قطر از كيش
در جامجهاني ۲۰۲۲

شماره 3795

دايي:كميتهانضباطيهميشهيكطرفهتصميمگيريميكند

ايسنا -سرمربي سايپا گفت :بازيكنان محروم و مصدوم زيادي داريم و بايد در
بازي با پيكان از بازيكنان جوانمان استفاده كنيم .ديدار تيمهاي سايپا و پيكان در
چارچوب هفته پانزدهم امروز برگزار ميشود .علي دايي بعدازظهر ديروز در نشست
خبري پيش از اين ديدار اظهار كرد :فردا آخرين بازي نيمفصلمان است و ميخواهيم
با يك نتيجه خوب نيمفصل را به پايان ببريم .بازيكنان محروم و مصدوم زيادي داريم
و بايد از بازيكنان جوانمان استفاده كنيم.
تيم پيكان نتايج خوبي گرفته و در باالي جدول قرار گرفت ه است .اگر بازيكنان
ما خودشان باشند اين بازي را ميبريم و  ۱۶روز را با خيال راحت ميگذرانيم .او
درباره محروميت بازيكنانش از سوي كميته انضباطي تصريح كرد :متاسفانه كميته
انضباطي با احترامي كه براي آنها قائلم ،هميشه يكطرفه تصميمگيري ميكند و به
بازيكنان و مربيان اجازه نميدهد تا از خودشان دفاع كنند و فقط به گزارش داور

زاويه

توجه ميكنند .اينطور هم حق ما و هم حق بازيكنان ضايع ميشود .بايد فرصت
داده شود تا از خودمان دفاع كنيم .از آنها ميخواهم فيلم بازي را نگاه كنند .متاسفانه
ما نظارت آنچناني روي داوران نداريم .اين نيمفصل هم همه ديدند چه باليي سر
تيم ما آمد .در همه جاي دنيا اعتراض وجود دارد و تا جايي كه بياحترامي اتفاق
نيفتد ،مشــكلي ندارد .من ديروز  ۱۰ميليون تومان جريمه شــدم و غالمپور هم
همينطور .نميدانم چطور اين پولها را ميگيرند .از كميته انضباطي سوال دارم
تا حاال توانستهاند حكمهايي كه عليه باشگاهها درباره قراردادها داديد پول آنها را
بگيرند و به ما بدهند؟
سرمربي سايپا درباره قرعه تيم ملي در جامجهاني گفت :تيم ما در گروه سختي
قرار گرفته و سختترين گروه جامجهاني است .قهرمان اروپا و قهرمان جامجهاني و
بهترين تيم آفريقا در گروه ما هستند .بازيكنان ما هم خوب هستند .بازي تداركاتي
خوب ميتواند ما را براي بازي مقابل اين تيمهاي بزرگ آماده كند.

مسابقات وزنهبرداری جهان  -آمریکا 2017؛

حذف رستمی ،قهرمانی مرادی

رييس فدراســيون وزنهبرداري كه در تمام اين مدت پشــت كيانوش
رستمي قرار گرفت و با ريز و درشت درخواستهاي او موافقت كرد اكنون
بايد مسووليت شكست قهرمان المپيك را قبول كند.
رقابتهاي دسته  85كيلوگرم مسابقات وزنهبرداري قهرماني جهان در
آمريكا پايان تلخي براي ايران داشــت كه البته تلخي آن بيشــتر متوجه
رييس فدراسيون است.
شايد در پايان اين مسابقات ذهن همه متوجه مصدوميت لحظه آخري
رســتمي شود اما اين را هم نبايد فراموش كرد كه رستمي ناآماده راهي
ميدان رقابت شد.
او كه هميشه داعيه تنها تمرين كردن و كسب موفقيت را داشت ،پس
از قهرماني در المپيك ريو به پشــتگرمي رييس فدراسيون دوباره تنها
براي مســابقات جهاني آماده شد آن هم در شرايطي كه ماهها از تمرين
دور بود و نظارتي هم روي اين ورزشكار وجود نداشت .حتي تا اين اواخر
هم خبري از ركوردهاي هميشگي رستمي به گوش نميرسيد.
رســتمي حتي در ركوردگيري تيم ملي كه سرنوشــت وزنهبرداران را
براي حضور در مسابقات جهاني رقم زد ،شركت نكرد و بازهم فدراسيون
پشت اين وزنهبردار قرار گرفت.
نكته جالب اينكه رستمي حتي در لحظه آخر از خوب نبودن شرايطش
صحبت كرد و حتي عنوان كرد شايد مدال نگيرد اما رييس فدراسيون كه
روزي بين خودمختاري يك ورزشكار و كادر فني تيم ملي ،ورزشكارساالري
را انتخاب كرده بود ،حاضر نشد واقعبينانه به ماجرا نگاه كند كه ورزشكارش
آماده نيست.
رييس فدراســيون همه نوع امكانــات از موافقت با تنها تمرين كردن
ورزشكارش به قيمت كنار گذاشتن كادرفني گرفته تا شركت نكردن در
ركوردگيــري و حضور برادرش در آمريكا را فراهم كرد تا يك مدال طال
بگيرد اما در نهايت چيزي جز باخت نصيبش نشد.
باخــت اصلي به گفته خيلي از اهالــي وزنهبرداران در انتخاب وزنهها
بود .وزنههاي  212و  215در حالي از ســوي كيانوش يا برادرش انتخاب

شــدند كه با كمتر از آن امكان كســب مدال و امتياز براي ايران وجود
داشــت اما مدال دوضرب و مجموع هم در اين ميان قرباني شــد چراكه
تصميمگيري بر عهده خود رســتمي بود و سرمربي تيم ملي كه از سوي
رييس فدراسيون اقتدار الزم براي هدايت همه مليپوشان به او داده نشده،
اعالم كرد نقشي در انتخاب وزنه براي رستمي نداشته و او خودش وزنهها
را انتخاب ميكرد.
شكست رستمي در آمريكا نشان داد ورزشكارساالري در بلندمدت نتيجه
نميدهد و بايد يك سيســتم مدون براي قهرمانپروري را جايگزين اين
معضل كرد .در نقطه مقابل رستمي ،سهراب مرادي قرار داشت كه بدون
حاشــيه تمرين كرد و مطيع كادر فني بود كه مزد اين نظم و بيحاشيه
بودن ،قهرماني جهان و شكستن ركورد جهان پس از  17سال بود.
اكنون هم تنها كسي كه بايد جوابگوي اين باخت باشد رييس فدراسيون
است و در واقع باخت رستمي ،باخت او و مديريتش است.
این در حالی است که سهراب مرادي وزنهبردار تيم ملي ايران و قهرمان
المپيــك ،ركورد جهان در دســته  ۹۴كيلوگرم را در مســابقات جهاني
وزنهبرداري آمريكا شكست و سه مدال طال گرفت.
مــرادي بعد از آنكه قهرمانياش در حركــت دو ضرب را قطعي كرد،
توانســت با باال بردن وزنه  ۲۳۳كيلوگرمي ركورد دوضرب جهان را يك
كيلوگرم باال ببرد.
سهراب مرادي در حركت يكضرب هم وزنه  ۱۸۴كيلوگرم را باال برد
و مدال طالي دسته  ۹۴كيلوگرم را كسب كرد.
به اين ترتيب او با مجموع  ۴۱۷كيلوگرم توانســت ركورد مجموع يك
ضــرب و دوضرب را چهار كيلوگرم باال ببرد و مدال طالي ســوم را هم
كسب كند .ركورد مجموع قبلي كه در بازيهاي آسيايي ثبت شده بود
در اختيار همين وزنهبردار اصفهاني بود.
مــدال نقره مجمــوع يكضرب و دوضرب در مســابقات امســال به
وزنهبرداري از ليتواني رسيد كه مجموع وزنههاي او در يكضرب و دوضرب
 ۲۹كيلوگرم كمتر از سهراب مرادي بود.

خبر

همگروههاي ايران در جامجهاني تكواندو
عصر روز گذشته ،با برگزاري مراسم قرعهكشي رقابتهاي جامجهاني
تكواندو ،نماينده ايران همگروههاي خود را شناخت.
رقابتهاي جام جهاني تكواندو در ســال  ۲۰۱۷با حضور هشت تيم
دعوت شده از سوي فدراسيون جهاني از امروز به ميزباني سالن تريچويله
شهر آبيجان در ساحلعاج برگزار ميشود .اين مسابقات به مدت دو روز
پيگيري ميشود.
عصر امروز (دوشــنبه) مراســم قرعهكشي و وزنكشــي اين دوره
از رقابتهاي جامجهاني تكواندو انجام شــد و بر همين اســاس ايران
همگروهيهاي خود در اين رقابتها را شناخت .اين مسابقات در دو گروه
چهار تيمي  Aو  Bبرگزار ميشود و ايران در گروه  Bقرار دارد.
اين رقابتها به صورت تيمي است .ابتدا به شكل گروهي و سپس به
همه تيمها با شش تكواندوكار كه
صورت تكحذفي پيگيري خواهد شد .
يكي از آنها به عنوان بازيكن ذخيره است در رقابتها شركت ميكنند.
گروهبندي اين رقابتها به قرار زير است:
گروه:A
 -۱كره جنوبي
 -2روسيه
 -3مراكش
 -4چينتايپه
گروه :B
 -1ايران
 -2ساحل عاج
 -3چين
 -4نيجر
طبق تصميم فدراسيون تكواندوي ايران تيم تكواندوي دانشگاه آزاد با
هدايت نعمتاهلل خليفه به عنوان نماينده ايران در اين رقابتها حاضر شده
است .با تصميمات گرفتهشده تعدادي از تكواندوكاران حاضر در تركيب
شش نفره تيم دانشگاه از تيمهاي ديگر ليگبرتري انتخاب شدهاند.
اسامي نفرات ايران براي شركت در مسابقات تيمي جام جهاني تكواندو
به قرار زير است:
 -1مهدي خدابخشي (تيم شهرداري ورامين)
-2هادي تيرانوليپور (اردوهاي تيم ملي)
 -3عرفان ناظمي (تيم دانشگاه آزاد)
 -4سروش احمدي (تيم پاس قوامين)
 -5سعيد رجبي (تيم دانشگاه آزاد)
 -6سيدحسين احساني (تيم دانشگاه آزاد)

صعود خالدان به جدول اصلي تنيس فيوچرز تركيه

ايسنا -شاهين خالدان توانست به جدول اصلي مسابقههاي تنيس
فيوچرز تركيه صعود كند.
در جــدول مقدماتي تنيس فيوچرز تركيه دو بازيكن از ايران حضور
داشــتند كه يك نفر از آنها توانست با شكست حريفانش راهي جدول
اصلي مسابقهها شود .شاهين خالدان در دور اول جيمز از انگليس را با
نتيجه  2بر يك شكست داد و در دور دوم كايا گو از تركيه را  2بر يك
از پيش رو برداشت.
وي در بازي ســوم هم آپوستول از روماني را  2بر يك مغلوب كرد و
راهي جدول اصلي مسابقهها شد.
محسن حسينزاده ديگر نماينده ايران در دور اول جدول مقدماتي با
نتيجه  2بر صفر برابر نماينده ايتاليا مغلوب شد و از مسابقهها كنار رفت.
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فوتبال ایران

تمديد قرارداد در حال انجام است
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس ميگويد در مورد تمديد قرارداد با مديران باشگاه
صحبت كرده و اين كار در حال انجام است .به گزارش ايسنا ،برانكو ايوانكوويچ ديروز براي
جلسه با مسووالن باشگاه پرسپوليس به دفتر اين باشگاه رفته بود ،بعد از جلسه در جمع
خبرنگاران اظهار كرد :جلسه معمولي داشتيم و در مورد تمام موضوعات جاري صحبت
ت باشگاه ،بازي با سپيدرود و
كرديم .مهمترين مسالهها بحث مالي بازيكنان ،زيرساخ 
مخصوصا ميل براي پيروزي بود كه صحبت كرديم .اگر اين بازي را ببريم ركورد جديدي
ثبت خواهيم كرد .سرمربي پرسپوليس ادامه داد :همچنين در مورد تمديد قرارداد هم
صحبتهايي كرديم و اين كار در حال انجام است.
برانكو در مورد بازي فرداي تيمش با ســپيدرود نيز خاطرنشان كرد :بازي سختي
خواهيم داشت .آنها مقابل فوالد شكست خوردند اما بسيار خوب بودند .موضوع مهم
ديگر اين است كه سپيدرود در هر بازي گل زده است .فرقي نميكند چه در بازيهاي
خانگي چه بازيهاي خارج از خانه ،توانستهاند به گل دست يابند .طبيعي است ما هم
ميدانيم فضاي بسيار داغي در انتظارمان است.
رویداد

افقي:
 -1دانشمند اتريشي و از پيشگامان دانش ژنتيك و كاشف قانون وراثت -مفرح و شاديآور
 -2ابزار بيختن -رنگ قهوهاي روشن مايل به سبز -مشوش و مضطرب
 -3عدد تيزرفتار -فرياد نوزادان -رذل و شرور -سمت و جانب
 -4معالجه و درمان كردن -داراي والدين مشترك -داروي بيهوشي در قديم
 -5جنس قديمي هنري يا تاريخي -تالش و كوشش -بيماري كشنده
 -6بازدارنده -مثل و مانند -تسمه چرمي زير دم ستور
 -7دندانههاي سوهان -شخص خوشرو -محبوب من به كالم شاعر
 -8هواپيماي جنگنده روسي -زمين لميزرع -ايراد ضرب
 -9محل اجتماع -كوچه مسدود -روييدني پوست سر
 -10تتمه حساب -عزيز دل همه است -مربوط به انديشه
 -11اندام پرواز پرندگان -سنگ معدني -بناي شكسته و ويران
 -12واحد زمان درسي -قسمتي از ستون فقرات -دوزخ
 -13صدمه و آسيب -سرگذشت جامعه -آشتي و صلح -نفس آدم خسته
 -14مركز بخارست -جاننثار -از اقوام بانوي شوهردار
 -15لياقت و شايستگي -بيمحبت بودن

 ۴مدال نماینده ایران در مسابقات تیروکمان تایلند
باشگاه پتروکیمیاگر راد قهرمان لیگ تیروکمان ایران که به مسابقات کاپ جوانان
تیراندازی با کمان در تایلند اعزام شده بود با کسب چهار مدال در ردههای سنی نونهاالن،
نوجوانان و جوانان در رشته ریکرو به کار خود پایان داد.
در این مسابقات نتایج زیر به دست آمد.
در فینال رده سنی جوانان پسران وحید بهدانی با نتیجه شش بر صفر استرالیا را
برد و مدال طال گرفت .در همین رده سنی در بخش دختران پریسا روحانیان در دیدار
ردهبندی با شکست شش بر دو مقابل مغولستان ،مدال برنز گرفت.
در فینال رده ســنی نونهاالن دختران اریکا قوامپور هفت بر یک مالزی را برد و به
مدال طال دست یافت.
در فینال بخش پسران رده سنی نوجوانان ابوالفضل حسینی شش بر دو به تایلند
باخت و نقره گرفت.
این رقابتها در حاشــیه دومین دوره جامجهانی در رده بزرگساالن برگزار شد که
کمانداران ایران در جام جهانی همگی از دور رقابتها حذف شدند.
تعداد شرکتکنندگان حاضر در مسابقههای کاپ جوانان تایلند به ترتیب زیر بود:
ریکرو جوانان پسران 9 :شرکتکننده از  6کشور
ریکرو جوانان دختران 8 :شرکتکننده از  5کشور
ریکرو نوجوانان پسران 37 :شرکتکننده از  12کشور
ریکرو نوجوانان دختران 23 :شرکتکننده از  10کشور
ریکرو پسران نونهاالن 33 :شرکتکننده از  8کشور
ریکرو نونهاالن دختران 19 :شرکتکننده از  10کشور

عمودي:
 -1بزرگراهــي در تهــران -از نامهاي خانمها و به معني
ستاره
 -2پراكنده و از هم پاشــيده -نجاتدهنده -نماد شهر
دور بودن
 -3ورود غيرمجاز به رايانه -شيوه و روش فرنگي -فاقد
شهرت -صابون خطكشي پارچه
 -4امانت پولي -كشمكش -قوم زردپوست جنوبشرق
آسيا
 -5مرطوب -پوســت چرم خام دباغي نشــده -فيلسوف
آلماني مولف نقد خرد ناب
 -6پروتئين دريايي -آغاز -گونهاي اسلحه
 -7سايهگاه -انجام كاري ناخواسته -از انواع زيتون
 -8شــريعت -مامــور برجــك -پوشــيدگي و بهطــور
مخفيانه
 -9آينده -سلسله وكيلالرعايا -در مثل غنيمت است
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طراح :محمودکیمیایی

رييس فدراسيون فوتبال ايران پس از امضاي تفاهمنامه با فدراسيون
آلباني گفت :با كشــورهاي ديگري از جمله قطر هم تفاهمنامه امضا
ميكنيم و بر اين اســاس ممكن اســت قطر در جامجهاني  ۲۰۲۲از
زمينهاي جزيره كيش استفاده كند.
به گزارش ايســنا ،مهدي تاج در پاسخ به اين سوال كه آيا امضاي
تفاهمنامهها با فدراســيونهاي كشورهاي مختلف كمكي به فوتبال
ايران ميكند ،گفت :داشتن تفاهمنامه ،بهتر از نداشتن آن است .شما
با دنياي بيرون ارتباط ميگيريد .با ژاپن تفاهمنامه داريم .در كارهاي
مديريتي آموزش متقابل داريم .در ايتاليا كمپ داشتيم .تيم بانوان اين
كشور به ايران آمد .تيمهايي را به كره اعزام ميكنيم .ارزيابي ما مثبت
است .به زودي تفاهمنامهاي با قطر امضا ميكنيم .شايد تيمهايي را به
اين كشــور دعوت كنيم و بازي انجام دهيم .با رييس فدراسيون قطر
صحبت داشتيم .شايد آنها در كيش روي زمينها سرمايهگذاري و در
جامجهاني استفاده كنند.
رييس فدراسيون فوتبال ايران بعد از امضاي تفاهمنامه همكاري بين
فدراســيون فوتبال ايران و آلباني اظهار كرد :خدمت آقاي دوكا رييس
فدراسيون آلباني و دبيركل و سرمربي تيم ملي آلباني خوشامد ميگويم.
درجهتگسترشفعاليتهايبينالملليباكشورهايمتعدديتفاهمنامه
همكاري امضا كرديم .گسترش روابط ،توفيقي براي ماست .االن هم با
كشور دوست و مسلمان آلباني تفاهمنامه همكاري امضا كرديم .ايجاد
آمادگي همكاري دوجانبه پيشبيني شده و برگزاري بازيهاي دوستانه
و تورنمنتها در قرارداد ديده شده است.
او ادامه داد :درست است كه فوتبال يك بحث تجاري است اما اين
تفاهمنامه به گســترش روابط دو كشور كمك ميكند .نقل و انتقال
مربيــان و داوران ،برگزاري بازي دوســتانه ،همكاري در بخش پايه و
اســتفاده از كارشناسان پزشكي ،همكاري در بخش فوتبال ساحلي و
فوتسال پيشبيني شده است .آلباني در مقدماتي جامجهاني با ايتاليا و
اسپانيا بازي كرد .آنها با پرتغال هم بازي كردند و توانستند اين تيم را
يك بار ببرند .اين اتفاق خوبي است و ميتوانيم استفاده كنيم .اروين،
سرمربي اين تيم در كشور ما بازي كرده و قبال جواهير سوكاي را داشتيم.
علي كريمي بازيكن جوان ما در آلباني بازي ميكند .از اين تفاهمنامه
استقبال ميكنيم.
تاج درباره امكان تبادل بازيكن با آلباني گفت :همين االن بازيكناني
در هر دو كشور حضور دارند اما بايد بيشتر شود.
او درباره برگزاري بازيهاي دوســتانه بزرگ در فروردينماه اظهار
كرد :يك فيفادي داريم كه پشتيباني خوبي از تيم ملي انجام ميدهيم.
فكر ميكنيم گروه ما گروه زندگي است .يك زندگي جديد با تيمهاي
بزرگ خواهيم داشت .از پيراهن و پرچم كشورمان دفاع ميكنيم .تالش
گســتردهاي براي بهترين نتيجه انجام ميدهيم .تقريبا بهترين كمپ
روســيه را در مســكو گرفتيم .كمپ لوكوموتيو را كه قبال براي ايتاليا
بود گرفتيم .كمپ مجهزي است .كرهجنوبي هم دنبال اين كمپ بود
اما در سفر اخير قرارداد منعقد شد .حتما دو بازي بسيار قوي و خوب
انجام ميدهيم .دو جلسه خوب با كيروش داشتم و جمعبندي خوبي
داشــتيم .امروز هم با كيروش جلسه دارم .درباره بازيكنان ،ديدارهاي
تداركاتي و راههاي پشتيباني از تيم ملي بحث خواهيم كرد كه تيم ملي
خوبي داشته باشيم .وزارت ورزش هم ستاد پشتيباني تشكيل داد كه
وزارتخانهها كمك خواهند كرد.
رييس فدراســيون فوتبال ايران درباره حريفان ايران در ديدارهاي
دوستانه گفت :تيمها را سرمربي تيم ملي بايد قبول كند .ما پيشنهاد
ميدهيم و اگر سرمربي پذيرفت ،سراغ عقد قرارداد ميرويم.
تاج درباره برگزاري بازي دوستانه در آلباني گفت :در اين قرارداد اين
موضوع را پيشبيني كرديم .ممكن اســت اين اتفاق در كشور ديگري
رخ دهد.
او درباره ادامهدار شــدن مناقشه فوتبال ايران و عربستان و امكان
حضور نيافتن الهالل و االهلي عربســتان در ايران گفت :شرايط نشان
ميدهد گامهاي خوبي برداشتيم .انتخاب به عنوان بهترين فدراسيون
بعد از اينكه ژاپن در سه سال اخير اين جايزه را برده بود ،نشان ميدهد
راهمان درست است .يكي از راهها دفاع از حيثيت و امنيت كشور است.
در كشورمان امنيت وجود دارد .اگر صرفا اين باشد كه در ايران امنيت
نيست ،قابل قبول نيست .تمام كشورهاي عضو كميته مسابقات در ايران
بازي كرده بودند و همه راضي بودند .عراق با ژاپن و اســتراليا در ايران
بازي كرد .بايد براي فوتبال آسيا تالش كنيم .فوتبال آسيا نبايد قبول
كند كه ميانگين تماشاگر از  ۳۷هزار نفر به چهار هزار نفر برسد .االن
كيفيت ما از اروپا عقب افتاده و اگر  AFCاين اتفاق را بپذيرد ،اسپانسرها
و كيفيت از بين ميروند.
رييس فدراســيون فوتبال كشورمان ادامه داد :با اين اتفاق مردم را
محروم ميكنيم .نبايد كنفدراسيون فوتبال آسيا به اين كار تن بدهد.
امارات بايد به قطر هم برود .البته روي صحبت اين كشــور بيشــتر با
قطر بود.
تاج درباره اختــاف او و كيروش گفت :ما اصولي داريم و روي
آن ميايســتيم .قرارداد فدراسيون و كيروش بايد به طور صحيح
اجرا شود .او سرمربي تيم ملي است .ما هم جلسات مختلفي داريم
و شــايد اختالفات جزئي هم پيش بيايد .برخي ســايتها مطالبي
ميزنند كه درست نيســت .يك خبرگزاري داخلي مطلبي را از او
زده بود كه كيروش گفت صحت ندارد .بايد تفاهم داشته باشيم و
طبق قرارداد پيش رويم .امروز در جلسهاي درباره پيشرفت فوتبال و
رقبا فكر ميكنيم .تمام فكرمان پرتغال ،اسپانيا و مراكش است .بايد
بهرهوري الزم را از  ۲۷۰دقيقهاي كه مقابل ميليونها نفر در جهان
بازي ميكنيم داشته باشيم .صرف نظر از هر چيزي ،بايد نتيجهاي
بگيريم كه مردم بپذيرند .فوتبال ما رشد كرده است .به اين مجموعه
اميد دارم و از روز بعد از قرعهكشي حواسمان به اين است كه آينده
بهتري براي فوتبالمان رقم بزنيم.
او درباره موفقيتهاي فوتبال ساحلي هم گفت :موفقيتهاي ما حاصل
تالش باشگاهها و خانم شهرياري است كه به خوبي برنامهريزي كرد .ما
بهترين ليگ فوتبال ساحلي جهان را داريم .هزينهها سنگين است اما
خانم شهرياري با تيمها و اسپانسرها صحبت كرد كه حضور موفقي در
فوتبال ساحلي داشته باشند.
تاج درباره انتقاد پيشكسوتاني مانند علي كريمي و علي دايي از وجود
فساد در فوتبال گفت :همه خواهان موفقيت فوتبال هستند .اگر مشكلي
وجود دارد ،خواهشم اين است كه مدارك و اسناد خود را به فدراسيون
فوتبال و مراجع ذيربط ارجاع دهند .در بخشهايي هم شاهد اختالف
سليقه هستيم .ميخواهيم توضيح دهيم كه سوءتفاهمها حل شوند.
او درباره برگزاري بازي با تيمهاي بزرگ گفت :ما تيمها را پيشنهاد
ميكنيم اما انتخاب تيم ملي با سرمربي است .شايد به خاطر مسايلي
تيمهاي بزرگ به ايران نيايند .با اين حال ميخواهيم با يك بودجه خوب
موجب پيشرفت تيم ملي شويم.
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