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احمتال انرصاف لیون از خرید آزمون

رسدار در لیگ
روسیه یم ماند؟

باشگاه لیون به دنبال ســردار آزمــون است و میخواهد در پنجره
زمستانی ستاره ایرانی را به لیگ لوشامپیونه بیاورد .زنیت با این
انتقال موافق نیست زیــرا هنوز جانشین او را پیدا نکرده و طبق
گفته رسانهها اگر مهاجم دیگری را خریداری کند با فروش آزمون
موافقت خواهد کرد.رسانههای اروپایی گــزارش دادنــد که زنیت
برای جانشینی آزمون چشم به خرید مهاجم برزیلی «اینترناسیونال»
دوخته و میخواهد «یوری آلبرتو» را با 15میلیون یورو خریداری کند.
طبقگزارشرسانههایبرزیلی،اینترناسیونالبرایفروشبازیکنش
 20میلیون یورو میخواهد و به همین دلیل پیشنهاد زنیت را رد کرده
است.لیون اکنون  2مهاجم خود به نامهای اکامبی و سلیمانی را به
جام ملتهای آفریقا فرستاده و بیش از هر زمانی نیازمند یک مهاجم
است.در همین باره و در خصوص پیچیدگیهای خرید آزمون توسط
لیون ،سایت فرانسوی  RMCنوشت که باشگاه فرانسوی به گزینه
دیگر برای خط تهاجمی خود میاندیشد و میخواهد مهاجم مصری
گاالتاسرای را خریداری کند .مصطفی محمد که اکنون زیر نظر
تیمهایی چون سویا  ،هرتابرلین و لیل قرار گرفته به نقشه دوم لیون
بدل شده تا اگر آزمون خریداری نشد ،لیون این بازیکن را خریداری
کند .مصطفی محمد در لیگ ترکیه در این فصل  29بازی کرده و
توانسته  6گل به ثمر برساند.با پیچیده شدن انتقال سردار آزمون،
دیمیتری سیلوک برجستهترین مدیر برنامه بازیکنان فوتبال روسیه
درباره انتقال احتمالی سردار آزمون اظهار نظر جالبی کرد .دیمیتری
سیلوک در این خصوص گفت« :آزمون باید در زنیت بماند و زنیت هم
هر کاری برای حفظ این مهاجم انجام دهد .این نظر من است .آزمون
اکنون  27سالگی را تمام کرده و سطح فنی او هم مشخص است .فکر
میکنم یک یا دو سال دیگر بتواند در روسیه بازی کند و سپس به اروپا
برود.اینموضوعحقیقتنداردکهبرجستهترینهایلیگبرترروسیه
حتم ًا میتوانند در اروپا بازی کنند .ما پیش از این نمونههایی همانند
کرال و والسیچ را داشتیم.این مدیر برنامه برجسته فوتبال روسیه
افزود :قبول دارم که آزمون بازیکن بسیار خوبی در خط حمله است و
هر توانمندی را دارد .با وجود این او گذرنامه ایرانی دارد و هیچ تیمی
در اروپا همانند زنیت چنین پولی به او نخواهد داد .در لیون دستمزد
کمتری (نصف حقوق فعلیاش) دریافت خواهد کرد .حتی در بخش
مالیاتی نیز مبالغی از دست میدهد .بنابراین آزمون برای پیشرفت
در دوران حرفهایاش آگاهانه باید دستمزد کمتری دریافت کند .من
فکرمیکنم آزمونبایددر سنپترزبورگحتیتا پایاندوران فوتبالش
بماند .برای زنیت هم پیدا کردن جایگزین آزمون بسیار دشوار است».

آفساید

یحییمیرود،دایی میآید؟
گروه ورزش /چهارشنبه برای پرسپولیسی ها با یک خبر عجیب و در عین
حال تلخ آغاز و خیلی زود در فضای مجازی به سوژه اصلی بحث های ورزشی
تبدیل شد.این شایعه ای بود که چند روز پیش درباره آن رسانه ها و کانال
های هواداری پرسپولیس هشدار داده بودند و تعطیلی تمرین سرخ ها که
بیشتر شکل و شمایل اعتصاب داشت به این شایعه دامن زد .در هفتههای
اخیر باشگاه پرسپولیس با بحران مالی روبه رو بود و کار به جایی رسید
که حتی بازیکنان و یحیی گلمحمدی هم لب به انتقاد گشودند و درباره
مشکالت موجود هشدارهایی دادند اما حاال داستان فراتر از انتقاد رفته
و یحیی گلمحمدی شرایط را برای ادامه کار مناسب نمیبیند و احتمال
دارد بعد از بازی با فوالد کنارهگیری کند.منابع خبری نزدیک به باشگاه
پرسپولیس مدعی شدند این حرف صرف ًا یک تهدید است تا به این شکل
هیئت مدیره زیر فشار قرار گیرد تا زودتر مطالبات بازیکنان پرداخت شود
اما آن طور که شواهد نشان می دهد ممکن است این تهدید به زودی جدی
و در نهایت عملی شود! شرایط در پرسپولیس به هیچ عنوان خوب نیست و
نارضایتی در اردوگاه سرخ ها روز به روز بیشتر می شود.شواهد نیز نشان می
دهد که یحیی برای استعفا به اندازه کافی بهانه دارد.اولین بهانه شرایط
مالی وخیم باشگاه است که از ابتدای لیگ بیست و یکم تا به امروز
کلید واژه انتقاد کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس بوده است.ظاهرا
در یک ماه اخیر بازیکنان پرسپولیس چندین بار تصمیم داشتند در
تمرینات شرکت نکنند تا اعتراض خود را به این شکل نشان بدهند
اما گلمحمدی در صحبت با بازیکنان این تیم مانع از این کار
شد .سرمربی پرسپولیس که با صدری در ارتباط بود از
طرف مدیریت باشگاه به بازیکنانش وعده داد که تا
 21دی بخشی از مطالبات آن ها پرداخت میشود
اما استعفای شبانه و اینستاگرامی سرپرست
سرخ پوشان همه را شوکه کرد تا اوضاع بدتر
شود.این در حالی بود که یحیی و بازیکنان
پرسپولیس خواستار ادامه حضور صدری در
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فنرباغچه خواهان فروش صیادمنش

پرسپولیس به عنوان مدیرعامل بودند اما حمایت نکردن وزارت در نهایت
باعث شد تا گزینه مورد اعتماد یحیی استعفا کند.گفته می شود یحیی
نیز از این موضوع ناراحت شده و بر خالف گذشته قصد ندارد از مدیرعامل
جدید و گزینه انتخابی وزارت حمایت کند.بازیکنان پرسپولیس که از وعده
مدیران قبلی و همچنین مشکالت مالی ناراحت هستند به وعده درویش
دل خوش نکردند و ناامیدی در اظهارات آن ها پس از بازی با فجر سپاسی
به وضوح نمایان شد.برخی بازیکنان پرسپولیس تنها  20درصد از مطالبات
خود را دریافت کردند و حتی در صورت داشتن پیشنهاد مناسب میتوانند
قرارداد خود را فسخ کنند .حضور علیپور و مسجدی در هیئت مدیره جدید
پرسپولیس که قبال هم در این باشگاه حضور داشتند اما از نظر مالی کمک
چندانی به این باشگاه نکردند در کنار ذوالفقارنسب که در این چند روز تنها
به حاشیههای این باشگاه اضافه کرده باعث ناامیدی سرمربی و بازیکنان
پرسپولیس شده و همین مسئله نیز به شدت یحیی را برای ادامه همکاری
با سرخ ها مردد کرده است.یحیی به خوبی می داند که با این شرایط نه تنها
نمی تواند در نقل و انتقاالت به خواسته های خود برسد بلکه ممکن
است چند بازیکن خود را هم از دست بدهد .مشخص نیست
گلمحمدی در ادامه راه چه تصمیمی خواهد گرفت اما شاید
سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد تکاپوی این باشگاه را برای
بهتر شدن وضعیت بیشتر کند اما بدون شک او نگرانیهایی دارد
که قابل کتمان نیست.آن چه مشخص است طاقت یحیی گل
محمدی از مشکالت تیمش که ریز و درشت هم هست طاق شده و
اگر روزنه امیدی بعد از بازی فوالد نبیند در این تیم ماندگار نخواهد
بود.مسلمادرصورتیکهیحییتصمیمخودراعملیوپایانهمکاری
خودباپرسپولیسرااعالمکندیکباردیگرنامعلیداییبهعنوان
گزینهاولجانشینیگلمحمدیبرسرزبانهاخواهدافتاد.همه
از رابطه بسیار خوب و دوستانه درویش با علی دایی خبر دارند و
بعید است مدیرعامل جدید سرخ ها در صورت استعفای یحیی
گزینه ای جز علی دایی داشته باشد.

سایت آجان اسپور ترکیه از تصمیم فنرباغچه به فروش اللهیار
صیادمنش خبر داد.این رسانه مدعی شد که مدیریت فنرباغچه
تصمیم دارد تا با بازیکنانی مثل اللهیار صیادمنش  ،سردار
دورسان ،لوئیس گوستاوو ،پلکاس و سوسا که قراردادشان در
پایان فصل به اتمام میرسد ،خداحافظی کند زیرا میخواهد
از فروش آن ها به  25میلیون یورو پول دست یابد.آجان اسپور
نوشت که فنرباغچه با مشکل مالی روبهروست و میخواهد با
فروش این بازیکنان گردش مالی خود را متعادل سازد.

استقاللیها در قرنطینه
باشگاه استقالل روز دوشنبه اعالم کرد که نتیجه تست کرونای
تعداد زیادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم فوتبال استقالل
مثبت شده است و به همین علت با تایید سازمان لیگ ،بازی
آبیپوشان پایتخت مقابل پیکان در مرحله یک هشتم نهایی
رقابتهای جام حذفی لغو شد.بازیکنان استقالل دو روز است
که در شرایط قرنطینه به سر میبرند و تحت نظر پزشک فرایند
درمانی خود را طی میکنند.طی پیگیریهای انجام شده ،حال
عموم بازیکنان استقالل مساعد است و هم اکنون مسئله تست
مجدد از آبیپوشان کرونایی مطرح است.

 ۳پرسپولیسیدررادارسرمربیاستقاللی
باشگاه فوالد طی درخواست جواد نکونام در نامهای رسمی
به باشگاه پرسپولیس خواستار جذب سه بازیکن این تیم شده
است.در آستانه فصل نقل و انتقاالت ،باشگاهها در آستانه تقویت
تیمهای خود برای نیم فصل دوم هستند ،یکی از این باشگاهها
که اقدامات الزم را انجام داده فوالد خوزستان است.باشگاه
فوالد خوزستان در نامهای رسمی خواستار جذب سه بازیکن
تیم پرسپولیس شده و درخواست خود را به صــورت مکتوب
ارسال کرده است .فوالدیها در نامه خود خواستار جذب مهدی
شیری ،سعید آقایی و رضا اسدی شدهاند.

مهاجم خارجی در تیررس پرسپولیس
با مصدومیت آلکثیر ،پرسپولیسیها نیاز مبرمی به جذب یک
مهاجمباکیفیتدارند.گویایکمهاجمخارجیدرتیررسیحیی
قرار گرفته که  ۷۰۰هزار دالر قیمت دارد و باید دید مسئوالن
پرسپولیس برای این خواسته گلمحمدی چه اقداماتی انجام
خواهند داد .از پیمان بابایی ،علی علیپور و شروین بزرگ هم به
عنوان گزینههای داخلی نام برده میشود .جذب بابایی و علیپور
به هیچ عنوان ساده نخواهد بود ولی جذب بزرگ از صنعتنفت
میتواند کار آسا نتری برای پرسپولیس باشد .پرسپولیس
همچنین روی علیرضا کوشکی ،بازیکن پیکان هم نظر دارد.

معاوضه مظاهری و حردانی عملی می شود؟

هوادار -استقالل؛ شاید لغو نشود!

خروج اخباری از فهرست پرسپولیس؟

صالح حردانی یکیازبازیکنانیاستکه دریک سال اخیربارهانامشبهعنوان خرید
جدید استقالل به گوش خورده است .این بازیکن اکنون در فوالد بازی میکند .پست
حردانی دفاع راست است و روشن نیست که چرا باشگاه استقالل بهدنبال جذب این
بازیکن است در حالی کهوریا غفوری و یامگا را در این پست دارد.به هرحال موضوع
حضور حردانی در استقالل مدتی است داغ شده و از طرفی به گوش میرسد
که باشگاه استقالل حاضر است در ازای این بازیکن ،رشید مظاهری را به فوالد
خوزستان بدهد .این پیشنهاد ابتدا از سوی مسئوالن باشگاه فوالد خوزستان
رد شد اما به نظر می رسد با موافقت جواد نکونام حاال احتمال عملی شدن این
معاوضه بیشتر از قبل شده است.اولویت فوالد جذب مظاهری بدون صدور رضایت
نامه حردانی بوده اما گویا موضع باشگاه استقالل باعث شده تا باشگاه خوزستانی به
آبی های پایتخت برای معاوضه حردانی با مظاهری چراغ سبز نشان دهد.

بعد از تعویق دیدار پیکان و استقالل در جام حذفی ،زمزمه های
زیــادی دربــاره لغو دیــدار آبی پوشان مقابل هــوادار هم به گوش
میرسد.باتوجهبهاینکهاستقاللیهااعالمکردندتعدادزیادیاز
بازیکنانشانبهویروسکرونامبتالشدهاند،آنهاتمریناتخودرا
نیزتعطیلکردندوخواهانلغومسابقهباهواداردرهفتهشانزدهم
لیگبرترهستند.دراینشرایطاماهنوزلغوبازیهوادارواستقالل
قطعینیستوبایدتصمیمگیریالزمدراینخصوصصورتبگیرد.
ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال در این باره پیگیر وضعیت کرونایی
هایاستقاللاست.گفتهمیشوداحتمالاینکهتستبرخیافراد
 5روزهنیزمنفیشود،وجودداردوبههمیندلیلامکانداردبازی
هوادارواستقاللبرگزارشود.

پرسپولیس در حالی بازیهای خود در لیگ برتر و جام حذفی فصل جاری را ادامه
میدهد که همچنان خبری از بازگشت بوژیدار رادوشوویچ نیست.همین مسئله
باعث شده تا یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس سراغ خرید دروازهبان
دوم برای تیمش در نقل و انتقاالت زمستانی برود و بر همین اساس یحیی
برای جذب اخباری در ابتدای فصل نیز اعالم نیاز کرده بود اما مخالفت
باشگاه تراکتور مانع از این انتقال شد .حاال اما دیگر سرمربی سرخ پوشان
نمیخواهد اخباری را در نیم فصل به جمع بازیکنان خود اضافه کند چون
در جریان مخالفت باشگاه تبریزی قرار دارد و نمیخواهد با دامن زدن به این
موضوع ،تمرکز حامد لک را بار دیگر بر هم بزند.سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد
گلر کم نام و نشان دیگری را از لیگ برتر انتخاب کند که احتمال انتقالش آسان
باشد تا جای رادوشوویچ را به عنوان دروازهبان دوم تیم بگیرد.

سوژه

درگیری و آبروریزی در فوتبال
پایه پدیده !
مشکالتوحواشیتیمفوتبالبزرگساالنپدیده
که در کشور زبانزد شده  ،حاال به رده های پایه این
باشگاه هم سرایت کرده است.درگیری فیزیکی
بینسرمربیتیمنوجوانانومدیرپایههایباشگاه
پدیده آن هم در مقابل فوتبالیست ها و خانواده
هایشان،چیزیجزآبروریزیدرفوتبالخراسان
نیستکهنشانازنداشتنمدیریتدرباشگاهداری
است.حکایت درگیری فیزیکی از این قرار است
که تیم فوتبال نوجوانان پدیده قرار بود راهی شهر
ساریشودتادرمسابقاتلیگبرترنوجوانانکشور
به میدان برود اما موقع اعزام ورزشکاران  ،حمید
رضازوهانی،مدیرتیمهایپایهپدیدهجلویحرکت
اتوبوس را گرفت و اعــام کرد که قاسم دهنوی
سرمربی تیم نوجوانان برکنار شدهاست و قرار
نیستهمراهتیمباشد.اینرفتارزوهانیباواکنش
دهنوی روبهرو شد و در نهایت طرفین در حضور
خانواده ها و فوتبالیست ها با یکدیگر به صورت
فیزیکیدرگیرشدندکهباورودپلیسبهمحلحادثه
در نهایت دوطرف به کالنتری رفتند.این در حالی
استکهایندونفرجزوبازیکنانسابقشهرمشهد
هستندودرسطحلیگبرترهمبازیکردهاندولی
متاسفانه نوجوانان فوتبالیست که از همین سن
باید درس اخالق و احترام را در فوتبال یاد بگیرند،
شاهد بی اخالقی از سوی بزرگان خود هستند .از
مربیان و بزرگ ترها انتظار میرود که اخالق را به
ورزشکارانپایهبیاموزندنهاینکهخودبیاخالقی
کنند.ازطرفیتیمنوجوانانپدیدهنیزدراینفصل
لیگ برتر عملکرد خیلی ضعیفی داشته و همانند
تیمبزرگساالندرمعرضسقوطقراردارد.

نارضایتیستارهآبیهاازنیمکتنشینی

مجیدی با جدایی چشمی مخالفت کرد
گــروه ورزش /بــا آغ ــاز فصل نقل و انتقاالت
زمستانی لیگ بیست و یکم گمانهزنیها در
خصوص جدایی بازیکنان استقالل به شدت
افزایش یافته تا حدی که پیش بینی میشود
بــرخــی بــازیــکــنــان ایــن تیم کــه ابــتــدای فصل
بــه استقالل ملحق شدند امــا در رقــابــتهای
دور رفــت مجبور بــه نیمکت نشینی و بعض ًا
سکونشینی شدهاند ،حاال در اندیشه جدایی از
جمع آبیپوشان هستند.البته فرهاد مجیدی
با جدایی برخی بازیکنان موافق نیست و بهرغم
تمایل آ نها برای خروج از استقالل به صورت
خصوصی به مدیران باشگاه اعالم کرده به هیچ
وجه به تعدادی از بازیکنان اجــازه خروج داده
نشود.بااینحالبازیکنانینظیرروزبهچشمیکه
سابقهعضویتدرتیمملیدارندازنیمکتنشینی
رضایت چندانی ندارند و معتقدند این اتفاق باعث

از بین رفتن شانس حضور آن ها در اردوی تیم
ملی میشود به همین دلیل چشمی تمایل دارد
در صورتی که مجیدی به او نیاز ندارد ،با جدایی
اش از استقالل موافقت کند تا بتواند به تیمی
ملحق شود تا به صــورت ثابت بــازی کند .گفته
میشود مجیدی نه تنها مخالف این مسئله است
بلکه به شکل رسمی به مدیران استقالل اعالم
کردهچشمی،ارسالنمطهری،امینقاسمینژاد
وآرمانرمضانیهمچنانبایددرخدمتاستقالل
باشند .مجیدی بر ایــن بــاور اســت حضور این
بازیکنان در تیمهای دیگر به ویژه رقبای استقالل
میتواند منجر به تضعیف تیمش در نیم فصل دوم
و تقویت رقبا شود؛ از این حیث حضور آنها در
استقالل میتواند مفید باشد.در هفته های اخیر
سرمربی استقالل به ترکیب ایده آلش رسیده و
ترجیح می دهد در میانه زمین از زوج مهدی پور

و نیک نفس استفاده کند .همکاری و هماهنگی
این دو بازیکن هم در میانه زمین بسیار خوب بوده
و باعث شده ضعف خط هافبک که در ابتدای
فصل و با جدایی مسعود ریگی توی ذوق می زد،
برطرف شود .البته مجیدی در دیدارهایی که نیاز
به حفظ نتیجه دارد یا می خواهد بازیکنان اصلی
اش برای بازی بعدی مصدوم یا خسته نشوند از
روزبه چشمی استفاده می کند و زمانی که این
بازیکن به میدان می رود تیم به وضوح عقب می
کشد و حریف موقعیت های زیادی به دست می
آورد .حتی این مسئله باعث اعتراض هواداران
و انتقاد پیش کسوتان و کارشناسان شده با این
حال مجیدی برای داشتن جانشین مطمئن برای
هافبک های اصلی اش در صورت محرومیت و
مصدومیت ،نمی خــواهــد بــا جــدایــی چشمی
موافقت و نیمکتش را تضعیف کند.

شروع ثبتنام برای بلیتهای جام جهانی

ارزانترینبلیت ۲،میلیونتومان

ثبت نام برای بلیتهای جام جهانی در حالی شروع شد که ارزان ترین بلیت
 ۷۰دالر است و کاهش قیمت جالب توجهی با دوره قبل دارد .هواداران
می توانند برای خرید بلیت های جام جهانی قطر با قیمت هایی که برای
بازدیدکنندگان از حدود  ۷۰دالر (حــدود  ۲میلیون تومان) شروع می
شود ،ثبت نام کنند که یک سوم ارزانتر از مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه است.در اولین دوره فروش که از ساعت  ۱۳:۰۰به وقت دوحه دیروز
(چهارشنبه) آغاز شد و در  ۸فوریه  ۲۰۲۲در ساعت  ۱۳:۰۰به وقت دوحه
به پایان میرسد ،عالقهمندان می توانند درخواست های بلیت خود را ارسال

کنند .در این تبلیغات اولیه ،تفاوتی نمیکند که درخواستها در روز اول،
آخرین روز یا هر زمان دیگری ارسال شوند زیرا همه بلیتها پس از بسته شدن
دوره درخواست بلیت تخصیص مییابند.ارزان ترین بلیتها در رده چهار
فقط برای ساکنان قطر ۴۰ ،ریال قطر ( ۱۱دالر) خواهد بود .قیمت بلیت در
نظر گرفته شده ارزان ترین قیمت در جام جهانی از زمان جام جهانی ۱۹۸۶
است .فیفا قصد دارد  ۵۰۰میلیون دالر از سهم میزبانی و فروش بلیت جام
جهانی کسب کند .اتاق هتلها ،آپارتمانها و کشتیهای مسافرتی از طریق
یک وبسایت اواخر امسال در دسترس خواهد بود.

اخبار

استعالم انتخابات تکواندو از معاونت حقوقی ریاست جمهوری
علیرغبتیمدیرکلدفتربرنامهریزیوزارتورزشوجواناندرخصوصوضعیتانتخاباتتکواندو
گفت« :در اساسنامه ابالغ شده ،چندین نوع اکثریت اعالم وجود دارد .اکثریت مطلق ،نصف به
عالوه یک و نسبی .تفسیر آن بر عهده مرجعی است که اساسنامه را صادر کرده است .بر اساس
برداشتاولیه 50درصدب هعالوهیک،یعنیرایاعضایحاضرمالکبودهکهبرایناساسساعی
یکرایکمدارد.تفسیردیگرممکناستمتفاوتباشد.چوناینمسئلهابهامحقوقیداشتاز
معاونتحقوقینهادریاستجمهوریاستعالمکردی موهرپاسخیدهندمبنایماخواهدبود».

فخری به ادعای دبیر واکنش نشان داد

وقتی دیالوگها تغییر کرد!

علیرضا دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد کمیته ملی
المپیک نمیتواند درخصوص اعزام تیم اصلی کشتی به بازیهای آسیایی تصمیمگیری کند.
این درحالی است که پیمان فخری ،رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی و سرپرست کاروان
بازیهای آسیایی پیشتر گفته بود با فدراسیون کشتی برای اعزام تیم اصلی به بازیهای
آسیایی توافق کردهایم .فخری در واکنش به تکذیبیه اخیر دبیر واکنش نشان داد تا بگوید « :این
صحبت را بر اساس حرفهایی که با علیرضا دبیر زدم ،گفتم .اما در این چند روز اتفاقاتی افتاده
ودیالوگهاتغییرکردهاست.عالقهمندبهاینروندنیستیمودراینخصوصواکنشیهمنشان
ندادیم .مصاحبهای بود که دبیر کرد و امیدوارم موضوع زودتر برطرف شود».

خطر از دست رفتن یک میزبانی در والیبال آسیا
محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال درباره بدهی شهرداری ارومیه و تعیین تکلیف
وضعیت میزبانی این شهر از مسابقات باشگاههای مردان آسیا گفت« :باشگاه شهرداری ارومیه
مبلغیرابهچندبازیکنویکمربیشانبدهکارهستند،نامهایراخدمتدوستاننوشتهبودیم
که باید تعیین تکلیف کنند چون بر اساس نامهای که فدراسیون جهانی به ما اعالم کرده از آن
جایی که این باشگاه درخواست میزبانی مسابقات باشگاههای آسیا را کرده بود ،بدهیاش را
باید تعیین تکلیف کند تا پنجرهاش باز شود .هم اکنون ارومیه از میزبانی محروم است و گفته
بودیم تا آخر دی تعیین تکلیف کنند چون دو ماه و نیم قبل از هر رویدادی باید تکلیف میزبان،
هتل ،سالن و موارد دیگر مشخص و به تیمهای شرکت کننده و کنفدراسیون والیبال آسیا اعالم
شود .هنوز این اتفاق نیفتاده و اگر این اتفاق نیفتد مجبوریم محل میزبانی را جا به جا کنیم چون
نمیتوانیم این میزبانی را برای ایران از دست بدهیم».

