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رونمایی از سردیس طاهریان در کمیته ملی المپیک

بازتاب

باالخره پس از رونمایی از ســردیس پیشکســوتان و المپیکیهای مرد ،نوبت
تجلیــل از زنــان تأثیرگــذار در عرصــه ورزش هــم رســید .دیــروز کمیته ملی
المپیــک مثل دیگر موارد ،برگزارکننده این مراســم بود و این بار از ســردیس
طاهره طاهریان رونمایی شــد؛ از چهرهای که  ۳۵سال پیش و درست بعد از
شروع تجلیل از چهرههای ماندگار پیگیر بود تا برای همکارانش و آنهایی که
زحمت زیادی برای ورزش زنان ایران کشیدهاند ،صورت بگیرد.
ســیدرضا صالحــی امیــری رئیس کمیتــه ملی المپیــک دیروز با مراســم
تجلیل و رونمایی از ســردیس طاهره طاهریان که نایب رئیساش محسوب
میشــود ،این اتفاق را رقم زد .طاهریان امیدوار اســت این رویه ادامه داشته
باشــد« :مــن از ســال  ۷۱که تجلیــل از چهرههای ماندگار شــروع شــد ،خیلی
رایزنی کردم که چرا از ورزشیها تجلیلی نمیشود و همان موقع به من گفتند
این کار باید در سیستم ورزش انجام شود و حاال بعد از  ۳۵سال باالخره این
اتفــاق به همت صالحــی امیری افتاد .امیــدوارم این کار ادامهدار باشــد تا از
زحمات آنهایی که برای ورزش زنان در استانها کار کردهاند ،قدردانی شود،
چــرا که شــرایط زنان مثل مــردان نیســت و در واقع آنها هیچ وقــت نفر اول
نبودهاند .امیدوارم به زنان هم اندازه مردان توجه شود».
ی امیــری و کیکاووس ســعیدی رئیــس و دبیر کل
در ایــن مراســم صالحــ 
کمیتــه ملــی المپیــک ،علی رغبتــی ،علی دادگــر ،مجید شایســته و علیرضا
رحیمــی (اعضای هیــأت اجرایــی) ،محمدرضــا داورزنی رئیس فدراســیون
والیبــال و نفراتی چون ســعید فائقی ،مهــدی علینژاد ،نصراهلل ســجادی و
حســن طباطبایی حضور داشــتند .صالحــی امیری در این مراســم طاهریان
را نفــر اول زنــان تأثیرگــذار ورزش ایــران معرفی کــرد و گفت« :همــواره بین
زنــان تأثیرگــذار ورزش ایران اســم خانم طاهریان میدرخشــد و من بارها او
را بانــوی اول ورزش ایــران نامیدم .او همواره دنبال توســعه ورزش زنان بود.
زنان ایرانزمین همواره منشأ غرور و عزت کشور بوده ،هستند و خواهند بود.
اگر طاهریان در ورزش ایران درخشــید در کنارش یک خانواده موفق حضور
داشــتند .ورزشــکاران و قهرمانــان زن باید بداننــد افرادی در ورزش ســختی
زیادی کشــیدند تا آنها امروز به این جایگاه و ســکو برسند و باید قدردان آنها
باشند ».در این مراسم تمبر چهره طاهره طاهریان هم چاپ شدکه مسئوالن
حاضر در جلسه آن را امضا کردند.

واکنش داورزنی به نبود ایرانیها
در لیست بهترین بازیکنان والیبال

نقل قول

مهری رنجبر /فدراســیون جهانی والیبــال ،بازیکنان برتــر زن و مرد جهان در
ســال  ۲۰۲۱را انتخاب کرد که اســم هیچ ایرانی در این لیست دیده نمیشود.
فدراســیون جهانــی با بررســی لیگ ملتهــای والیبــال و المپیــک توکیو۱۰ ،
بازیکن برتر زن و مرد جهان در ســال  ۲۰۲۱را انتخاب کرد که بین  ۱۲نفر اول
مــردان ۵ ،فرانســوی ،دو روســی و دو برزیلی و یک بازیکــن آرژانتین ،ایتالیا و
ژاپن حضور دارند .آنتوان بریزارد ،پاسور فرانسوی بهترین بازیکن مرد و کیم
یئون کونگ کرهای هم بهترین بازیکن زن جهان در سال  ۲۰۲۱لقب گرفتند.
یوکا ایشــیکاوای ژاپنی تنها بازیکن آســیایی حاضر در لیست بهترینهاست.
محمدرضا داورزنی رئیس فدراســیون والیبال ،نبود اسم بازیکنان ایران بین
بهترینهــای دنیا را نگرانکننده نمیداند .او به خبرنگار «ایران» گفت« :این
قضیــه ،اصــاً نگرانکننده نیســت .مگر اســمی از بازیکنان بزرگ لهســتان و
امریکا در این لیســت هســت؟ این قضیه بهدلیل محدودیتی اســت که برای
انتخاب بهترینها هست .به هر حال انتخاب  ۱۲بازیکن از بین  ۲۰۰نفر سخت
اســت و باید شــاخصترها را بنویسند .البته که ایشــیکاوا بازیکن اثرگذار ژاپن
انتخاب شده ،هرچند ژاپن به جمع  ۴تیم اول المپیک نرسید ».به گفته رئیس
فدراســیون والیبال بهترینها از جمــع بازیکنان اثرگذار تیمها در مســابقات
مهــم ســال ۲۰۲۱انتخــاب شــدهاند« :لیگ جهانــی و بازیهــای المپیک ،دو
اتفاق مهم سال  ۲۰۲۱بوده که بازیکنان اثرگذار تیمهای ملی کشورها انتخاب
شدهاند ،نبود اسم بازیکنان ایرانی بین آنها نشاندهنده ضعف بازیکنان ما
نیســت .آنتوان بریــزارد ،اروین انگاپث ،جینا گربنیکــوف ،ژان پاتری بارتلمی
چیننیزه فرانســوی ،لوســیانو د ســکو آرژانتینی ،ماکســیم میخایلــوف و ایوان
ف روسی ،الســاندرو میچیلتتو ایتالیایی ،ریکاردو لوکارلی و برونو رزنده
یاکولو 
برزیلی و یوکا ایشیکاوا ژاپنی  ۱۲مرد برتر والیبال سال  ۲۰۲۱هستند.

جدال هندبال با عربستان برای صدرنشینی

اخبار

تیــم ملی هندبــال امروز در
ســومین مســابقه خــود در
رقابتهــای قهرمانی آســیا
ســاعت  18:30بــه مصــاف
عربستان میرود .شاگردان
مانوئــل فرناندز بعــد از برد
 10 -32مقابــل اســترالیا در
بازی نخست و برد 29 - 42
برابــر هنــد در بــازی دیروز،
امــروز در حســاسترین
پیــکار که برای صدرنشــینی
گروه اســت باید با عربستان
میزبان بازیها رقابت کنند .محمدرضا رجبی ،کاپیتان ســابق تیم ملی که
بارها برابر این تیم به میدان رفته ،درباره این مسابقه به خبرنگار «ایران»
گفت« :این دیدار حساسترین بازی برای ما در این مرحله است .عربستان
میزبان این دوره اســت و البته از تیمهای خوب آســیا ،بنابراین کار ســختی
مقابل آنها داریم ،گرچه قدرت تیم عربستان از ما بیشتر نیست و حریفی
نیســت که نتوانیم آن را شکســت دهیم ،فقط اینکه میزبان اســت ممکن
اســت کار ما را ســختتر کنــد .اگر بازی خودمان را انجــام دهیم این تیم را
شکســت میدهیم و به عنوان سرگروه راهی دور بعد میشویم ».بنابراین
با توجه به داشــتههای تیم ملی امکان برد ایران برابر عربســتان زیاد است
به شرط آنکه بتوان دفاع مستحکمی برابر مهاجمهای آنان ایجاد کرد.

ëëچطورشدبهبسکتبالرویآوردید؟
بایکس :من از بچگی بسکتبال را دوست داشتم
و همیشه یک توپ بسکتبال در دستم بود .عالقهام
به بسکتبال از  7،8سالگی شکل گرفت.
آمینو :مــن و برادر کوچکم از نظر ســنی نزدیک
بودیم ،یک لیگ بســکتبال محلی نزدیک ما برگزار
میشــد ،میرفتیــم آنجــا و بــا بچههــای بزرگتــر از
خودمان بــازی میکردیم .این یک خوش شانســی
برای ما بود که چنین جایی نزدیک ما بود .ما از سن
پایین حدود  3و  5سالگی شروع به بازی کردیم و از
آن لذت بردیم .بســکتبال برای ما این طوری شروع
شد.
ëëبســکتبال امریــکا پــر از چهرههــای بــزرگ اســت.
اسطورههایشماکدامیکهستند؟
آمینــو :در زمــان نوجوانــی طرفدار ســتارههایی
مثل تریســی مک گریدی و کوین گاردنر بودم ،کمی
که بزرگتر شــدم لبران جیمز .اما تریسی و گاردنر دو
بازیکن محبوب من هستند.
آیورســان برای
الن
بودم،
بایکس :وقتی جوانتر
ِ
من بهترین بود .از همه تکنیکهای بازی او خوشم
میآمد و پیش خودم احســاس کــردم که میتوانم
من هــم روزی مثل او باشــم .به خاطــر همین تنها
بازیکنی که در دوران نوجوانی به او به عنوان بهترین
نگاه میکردم ،آیورسان بود.
ëëشرایطدرتیمملیچطوربود؟
آمینو :تیم ملی نیجریه را واقعاً دوست دارم .در
واقع اولین تیمی است که من و برادرم شانس بازی
کــردن در آن را پیــدا کردیم .ما نیجریه را برای اولین
بــار به المپیک رســاندیم که یک اتفــاق فوقالعاده
بود .ســپس به دو المپیک دیگر هم رفتیم .بازی در
تیم ملی کشورم باعث افتخارم است ،بویژه که پدرم
و خانوادهام هم به این موضوع افتخار میکنند.
*بایکس هیچ گاه موفق به پوشیدن پیراهن تیم
ملی امریکا نشده است.
ëëتفاوتبسکتبالایرانوامریکازیاداست،چراایران
راانتخابکردید؟
بایکــس :من چند نفــری را کــه قبالً اینجــا بازی
کرده بودم ،میشــناختم .پیش خودم فکر کردم که
جالــب اســت اینجا بیایــم و بتوانم شانســم را برای
بازی در کنار آنها امتحان کنم .از طرفی چند ایجنت
هم گفتند که ایران لیگ خوبی دارد و هنوز هم جای
پیشرفتدارد.
آمینــو :مــن شــناخت کافــی از بســکتبال ایــران
داشتم .وقتی که کوچ ( )coachشاهین طبع پیشنهاد
داد ،چــون از قبل با هم آشــنا بودیم ،قبول کردم که
بــه اینجا بیایم .در واقع پیشــنهاد را بررســی کردم و
چند نفری را که قبالً اینجا در ایران بازی کرده بودند
هم میشــناختم .آنها تجربه خیلی خوبی در اینجا
داشــتند .بنابراین اشــتیاق داشــتم که بیایــم و بازی
کنم .تا حاال هم اوقات خوبی در ایران داشتهام.
ëëدوایت! برای آمدنت به ایــران ،پری پتی (بازیکن
امریکایــی شــهرداری گــرگان) چقــدر روی آمدنــت
تأثیرگذاربود؟
بایکــس:یکــی از دالیل اصلــیام بــود .او اینجا را
دوســت دارد و بــا تیمــش هــم به قهرمانی رســیده
اســت .بنابراین پری پتی نقش زیــادی در آمدنم به
ایران داشت.
ëëازکارکردنبامهرانشاهینطبعراضیهستید؟
آمینو :قطعاً .من سال گذشته برای او بازی کردم
و از قبــل هم که با او آشــنا بودم .یکــی از کارهایی که
او همیشــه انجام میدهد ،این اســت که میخواهد
مطمئن باشــد اوضاع از همه نظر برای شــما اوکی
اســت ،میخواهد که حال بازیکنانش خوب باشــد.
همیشه مراقب بازیکنان است ،به همین دلیل وقتی
با او کار میکنی احســاس نمیکنی که در یک کشور
خارجی هستی چون کسی را داری که میدانی واقعاً
مراقب تو و منافع تو است و این نکته خیلی مهمی
اســت .او همیشــه توجه و تعهد صادقانه را به شما
نشــان میدهــد .او واقعاً عالوه بر مربــی ،یک رفیق
خوب است.
ëëنظرتــان دربــاره بســکتبال ایــران و کیفیــت آن
چیست؟
آمینو :االن رقابت در صدر جدول بسیار سنگین
اســت .تیمهای باالنشــین واقعاً قدرتمند هســتند.
هرچــه بازیهــا جلوتــر مــیرود ،حــس میکنم که
رقابتها سنگینتر هم میشود .این موضوع لیگ را
جذابتر میکند .بازیکنان ملیپوش زیادی هم در
تیمهای بزرگ و باالنشــین بازی میکنند .از طرفی
بســکتبال در ایــران محبوب اســت و تیمهایی مثل
مهرام ،شــیمیدر ،گرگان و آبادان هواداران بســیاری
دارند.
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بایکــس :مــن کــه تــا حــاال فقــط  7بــازی انجام
دادهام .چیزی که تا اینجا متوجه شــدهام این است
کــه رقابت زیــاد و هیجان انگیز اســت .من دوســت
دارم در سطح باال رقابت کنم .این نکتهای است که
در نهایت باعث خاص بودن ما میشود ،تالشمان
را میکنیــم کــه به قهرمانــی برســیم .مطمئنم که
خیلی زود شــناخت کافی پیدا میکنــم و با تیمها و
بازیکنانبیشترآشنامیشوم.
ëëکدامتیمدر NBAرادوستدارید؟
آمینو :معموالً من طرفدار هر تیمی هســتم که
بــرادرم در آن بــازی میکنــد .امــا مــن از طرفداران
آتالنتا هستم و از طرفی لبران را خیلی دوست دارم،
بنابراین طرفدار لیکرز و آتالنتا هستم.
بایکس:من طرفدار لبران جیمز هستم به خاطر
همیــن لبــران و لیکــرز را دوســت دارم .البته خودم
اهل میلواکی هســتم و آنجا قهرمانی هم به دست
آوردهام .بنابرایــن کمی هم ریشــه طرفداری از تیم
زادگاهم را دارم.
ëëنظرتانراجعبهکوبیبرایانتچیست؟
بایکــس :کوبی برایانت ،یک انســان خاص بود.
من لقب اســطوره را به او میدهم .برای من افتخار
بود در تیمی بازی کنم که او هم حضور داشت .البته
او آن ســال مصدوم بود و من هیچ وقت نتوانســتم

کنــارش بازی کنم .کوبی روی زندگی ما تأثیر زیادی
گذاشت ،شاید هم روی زندگی خیلی از امریکاییها.
آمینو:من هم همین طور ،او را اسطوره میدانم.
من این شــانس را داشــتم کــه با تیم ملــی نیجریه
مقابــل کوبی در المپیک بازی کنــم .در همان بازی
فهمیدم که از بازی کــردن مقابل او میتوان خیلی
چیزهــا یــاد گرفــت .امیــدوارم روحــش در آرامش
باشــد .حتی مرگ او هم خیلی مرا تحت تأثیر قرار
داد .واقعاً تکان دهنده بود .آن اتفاق به من یادآوری
کرد که زندگی چقدر کوتاه اســت .اینکه به اصطالح
خودمان ( ) Carpe diemدم را غنیمت بشــمار و از
لحظه و روزت لذت ببر.
ëëدوایت! حامد حدادی در NBAبازی کرده اســت.
چقدرازاوشناختداری؟
به نظــرم حامد بازیکنــی بااســتعداد و توانمند
اســت و میتواند هر کاری با توپ انجام دهد .وقتی
لیگ چین بودم ،چند بازی مقابل هم بازی کردیم و
او واقعاً قدرتمند است .نقش زیادی هم در تیمش
داشــت .شــخصیت بزرگــی هــم دارد و در مجموع
قالعاد های است.
انسان فو 
ëëنظرخانوادهتاندرموردآمدنبهایرانچهبود؟
بایکس :راســتش در ابتدا خیلــی بابت آمدن به
اینجا مطمئن نبودند .نگرانیهایی داشتند و به هر

نود دقیقه گفتوگوی متفاوت با بسکتبالیستهای امریکایی شیمیدر

بایکس و آمینو:

به امریکاییها پیشنهاد میکنیم
به ایران بیایند

پریسا غفاری
خبرنگار

آالده آمینــو و دوایت بایکس ،بازیکنان خارجی تیم
بســکتبال شــیمیدر در روزهایی که زمســتان حسابی
خودنمایــی کــرده و شــاهد کاهــش نســبتاً زیــاد دما
هســتیم ،به دفتــر روزنامه ایــران آمدنــد و در دقایقی
کــه در تحریریه بودند ،باعث شــکلگیری جوی ویژه
شــدند .در همان بدو ورود ،قد بلندشان جلب توجه
کــرد و پــس از آن با شــوخیها و تعریفهایشــان از
ایران ،گرمــای خاصی به تحریریه بخشــیدند .آمینو
نیجریهایاالصــل که سالهاســت در امریکا اقامت
دارد ،دومیــن ســال حضــور در ایــران را پشتســر
میگــذارد؛ بازیکــن 2متــر و 8ســانتیمتری که فصل
گذشته در شــهر بسکتبالدوست گرگان بود و امسال
بــه شــیمیدر منتقــل شــده اســت .او کــه خاطــرات
خوشی از شــهر گرگان دارد ،امســال به همراه مهران
شاهینطبعبهتهرانآمدهتاسرمربیسابقشراتنها
نگذاشته باشد! اما دوایت بایکس که نخستین سال
حضــور در کشــورمان را تجربه میکنــد ،رزومهای
قویتر دارد .او در ســطح اول بسکتبال امریکا
حضــور داشــته و بــازی در  NBAرا تجربه
کرده است .بسکتبالیســت یک متر و
 91ســانتیمتری در مقطعــی همبازی
کوبــی برایانت فقیــد در تیم مطرح
و مدعــی لسآنجلــس لیکــرز هــم
بوده اســت .در هر حال این دو بازیکن
 34و 32ســاله توجــه شــیمیدریها را جلــب
کردنــد تــا بــرای قهرمانی بــه این تیــم کمک
کنند .این دو معتقدند تهران شــهری دوست
داشتنیوالبتهتأکیدکردندکهترافیکشواقعاً
آزاردهنــده اســت .آنها کــه عاشــق غذاهای
ایرانی شــدهاند ،در این مصاحبه امریکاییها
را برای سفر به کشورمان ترغیب و تشویق کردند.
پیشنهادمیکنیمگفتوگویخواندنی«ایران»با
آمینووبایکسرابخوانید.

دیدار رضازاده با صالحی امیری

حســین رضازاده رئیس ســابق فدراســیون وزنهبرداری بــا رئیس کمیته
ملــی المپیــک و معــاون توســعه و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان
دیدار کرد .او در خالل برگزاری مراســم درگذشــت محمدرضا یزدانی -
رئیس اســبق فدراســیونهای والیبال و کشــتی  -با رضا صالحی امیری و
محمد پوالدگر دیدار و در خصوص شــرایط بد فدراسیون گفت وگو کرد.
رضازاده که یکی از گزینههای سرپرســتی فدراســیون وزنه برداری بشمار
میرود،خواستار مشخص شدن سریعتر وضعیت این فدراسیون شد.

حال اخبار رسانهها هم در این موضوع تأثیر داشت.
البته من چندان به این حرفها اهمیت ندادم چون
چند دوست در ایران داشتم و با آنها صحبت کردم.
اینهــا را بــه خانــوادهام گفتــم و اینکه اوضــاع خوب
است.
آمینو :من ســال گذشــته هم اینجا بودم .من در
لیگ کشورهایی مثل لبنان و ترکیه هم بازی کردهام
وخیلینگرانیخاصینداشتم.خانوادهاممیدانند
کــه خیلــی زود بــا همبازیهایم دوســت میشــوم.
به خانوادهام گفتهام درســت اســت که ما سفرهای
زیــادی کردهایم اما ایران بــا آنچه گاهی در خبرها و
تلویزیون میبینید و میشنوید ،خیلی فرق دارد.
ëëحاالنظرخودتاندرموردایرانچیست؟
آمینــو :دوستداشــتنی اســت و مــن تهــران را
خیلی دوســت دارم .مردم خــوب و البته غذاهای
خوبــی دارد امــا ترافیــک خیلــی زیاد اســت و من
این را اصالً دوســت نــدارم .در ضمن از قبل کمی
در مورد زبان فارســی میدانســتم .یک نفر به من
یکسری چیزها یاد داد و اطالعاتی راجع به مردم
و کشــور و چیزهایی شــبیه این به مــن داد .اما االن
شــناخت بیشــتری نســبت بــه ایــران دارم .من در
گــرگان هــم که بــودم فقط به باشــگاه و ســپس به
اتاقم میرفتم و خیلی وقت نداشتم تا بگردم و با

عکس ها:
نعیم احمدی /ایران

فرهنگ و محیط آشنا شوم.
بایکس:به نظر من هم کشــوری دوستداشتنی
اســت .من خیلی وقت نیســت که اینجا هســتم اما
حس خوبی دارم .راحت هستم ،غذاهایی که به آن
عادت داشــتم را اینجا هم میخورم .در کل از آنچه
اینجا دارم و اتفاق میافتد ،لذت میبرم.
ëëآیادلتنگخانوادهوفرزندانشدهاید؟
آمینــو:دلم برای دخترانم تنگ شــده اســت اما
اینجا احساس غربت ندارم.
بایکــس :صددرصــد .البتــه از طریــق تمــاس
تصویری دائم با آنها در ارتباط هســتم .گرچه وقتی
نمیتوانی آنها را کنار خودت داشــته باشــی دلتنگ
میشوی.
ëëکدامیکازغذاهایایرانیرادوستدارید؟
آمینو :من خورشت فسنجان را دوست دارم .در
هتل المپیک خوردم و خیلی خوشطعم بود.
بایکــس :مــن بیشــتر پاســتا خــوردهام .پاســتای
چیکــن آلفردو غــذای محبوب من اســت .اما خب
کبــاب هم خــوردهام که خیلی خوب اســت .جوجه
کباب و شیشــلیک .اما پاستا انتخاب همیشگی من
است.
ëëدوســت صمیمیتــان در شــیمیدر کــدام بازیکن
است؟
آمینو :تعدادی از بچهها که ســال قبل در گرگان
با هم همبازی بودیم امســال به شــیمیدر آمدهاند.
بنابراین بیشــتر با آنها ارتباط دارم .البته االن بیشتر
با دوایت هستم چون میتوانیم راحت با هم حرف
بزنیم و وقت بگذرانیم.
بایکس :من هنوز با همه آشنا نشدهام .اما آنها را
هر روز در تمرین میبینم و با هم شــوخی میکنیم.
االن سعی میکنیم بیشتر با هم آشنا شویم تا کمکم
صمیمیتر شــویم .من هم در حال حاضر بیشتر با
آالده هســتم و تــازه دارم با بقیــه روابط صمیمیتر
یسازم.
م 
ëëتاکنونرفتارمردمباشماچطوربودهاست؟
بایکــس :در مورد ما یک مقدار کنجکاو هســتند.
انــگار ما را از قبل میشناســند یا احســاس میکنند
کــه میشناســند و به ما نــگاه میکنند .ایــن را درک
میکنیم که نگاهها به ســمت ما بیشــتر است چون
کمی متفاوت هستیم .اما خیلی چیز عجیبی نیست
کــه بخواهم در مورد آن صحبت کنم .واقعاً موردی
که اذیتم کرده باشد ،ندیدهام.
ëëاگرازایرانبرویدآیاپیشنهادمیدهیدکسیبهایران
بیاید؟
آمینو:تجربه من تا اینجا بسیار خوب بوده است.
بنابرایــن به آنهــا میگویم که حتماً به ایــران بروید.
بازیکنان را هم تشویق میکنم که به اینجا بیایند.
بایکس :االن همه چیز خوب و در مســیر درست
پیش مــیرود .اما تا پایان فصل خیلــی باقی مانده
اســت .ولی اگر همه چیز همینطور که تــا االن بوده،
پیش برود قطعاً اگر بازیکنی از من راجع به آمدن
به ایران بپرســد ،چیزی جز تعریف و تمجید از
ایران نمیگویم و حتماً به او پیشنهاد بازی در
اینجا را میدهم.
ëëباید در نیمه نهایی لیــگ با تیم پری
پتی (شــهرداری گرگان) بازی کنید.
مصافباپتیچطورخواهدبود؟
بایکــس :قطعاً جالــب خواهد
بــود .مــا از یــک شــهر هســتیم و
در دبیرســتان مقابــل هــم بــازی
میکردیــم ،امــا خیلــی وقــت اســت کــه
روبــهروی هم نبودهایــم و این بــازی برایم هیجان
انگیزاست.
آمینــو:بــرای گــرگان آرزوی موفقیــت میکنــم
امــا من االن در شــیمیدر هســتم و بــرای تیم خودم
میجنگــم .فقــط همیــن را
میتوانــم بگویــم
(با خنده).

آمینو:
ایران متفاوتتر از
شنیدههاست
شاهین طبع یکی از دالیل
اصلی آمدنم به اینجا بود
بایکس:
مردم درباره ما کنجکاو هستند
حامد حدادی شخصیت
بزرگی دارد

