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ورزشی

وطن امروز شماره 1695

اخبار

سرخابیها به وزارت تعاون میرسند

 2باش��گاه استقالل و پرسپولیس در صورت
تصویب و موافقت مس��ؤوالن دولتی ،به صورت
دائمی به یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار خواهند ش��د.
مهر در این باره نوشت :هفتههای گذشته بود که
دولت با تصویب یک طرح  2باش��گاه استقالل و
پرس��پولیس را از فرآیند خصوصیسازی خارج
ک��رد و آنها را در حیطه فعالیتهای دولتی نگه
داش��ت .این در حالی اس��ت که هر  2باش��گاه
بویژه پرسپولیس مشکالت ش��دید مالی دارند
و کمکه��ای دولتی هم جوابگ��وی هزینههای
سرس��امآور آنها نیس��ت .در حالی که این روزها
از بحث انتخاب اسپانس��ر جدید پرس��پولیس
مطرح اس��ت اما خبرها حکایت از نسخه جدید
برای واگذاری پرسپولیس و حتی استقالل دارد.
طبق این طرح که به صورت جدی مطرح شده
است ،سرخابیها طبق مکانیسمی تعریف شده
به یکی از ش��رکتهای زیرمجموعه وزارت کار،
تعاون و رفاه خواهند رس��ید .البته مسؤوالن به
دنبال این هس��تند تا اگر این ش��رکت بتواند از
عهده تامین هزینهه��ا ،پرداخت بدهیها و حل
مشکالت مالی بر بیاید ،این  2باشگاه را به صورت
نامح��دود و دائمی به آنها واگذار کنند .علیاکبر
طاهری ،سرپرست باشگاه پرسپولیس در جریان
این موضوع قرار دارد و حتی آن را در جلس��ات
خصوص��ی مطرح کرده اس��ت .دولت به صورت
قطعی به دنبال پیاده کردن این طرح است ولی
باید منتظر ماند و دید آیا موانع قانونی س��ر راه
اجرای این طرح قرار خواهد گرفت یا خیر.

 ۸غایب احتمالی استقالل
برای جام حذفی

سرمربیاستقاللازاینکهتمامبازیکنانتیمش
را برای بازی با شهرداری سمنان در جامحذفی در
اختیار ندارد ناراحت است .محسن کریمی ،روزبه
چشمی ،بهنام برزای و فرشید اسماعیلی به خاطر
حضور در اردوی تیم امید حضورش��ان در بازی
با ش��هرداری سمنان در هالهای از ابهام قرار دارد
و خس��رو حیدری و امید ابراهیمی هم به خاطر
حضور در اردوی تیمملی به احتمال زیاد شرایط
بازی کردن در این ب��ازی را ندارند ،ضمن اینکه
ریوالدو دیگر در اردوی اس��تقالل نیست و هرائر
مگویان هم به دلیل ش��رکت در اردوی تیمملی
ارمنستان مدتی از تمرینات استقالل دور بوده و
معلوم نیس��ت پرویز مظلومی بتواند در بازی روز
جمع��ه به او بازی بدهد یا نه .پرویز مظلومی در
حال��ی از این موضوع ش��کایت دارد که با همین
نفراتی که در اختیار دارد هم به راحتی میتواند
شهرداری س��منان را شکست دهد .استقالل در
فصل نقلوانتقاالت بازیکنانی را جذب کرده که
به راحتی میتوانن��د جای خالی بازیکنان غایب
را پ��ر کنند؛ بازیکنانی که خیلی از تیمها آرزوی
حض��ور آنها را دارند و به نظر میرس��د مظلومی
بدون حضور ملیپوشانش هم به راحتی میتواند
شهرداری سمنان را شکست دهد .البته طبیعی
است سرمربی هر تیم بخواهد با ترکیب کامل به
میدان برود.

ملیپوشان امروز
در سفارت آمریکا

تیمملی فوتبال ایران پس از دیدار مقابل هند،
صبح چهارش��نبه با پروازی به دوبی بازگش��ت.
تیمملی فوتبال ایران پس از آنکه موفق شد هند را
با  3گل در ورزشگاه کانتیراوا شهر بنگلور شکست
دهد ،صبح چهارشنبه این شهر را به مقصد دوبی
ترک کرد ت��ا برنامههای خود را برای اخذ ویزای
گ��وآم دنبال کن��د .تیمملی فوتب��ال ایران باید
برای دریافت ویزای گوآم به کش��وری سفر کند
که سفارتخانه آمریکا در آن وجود دارد ،بنابراین
با توجه به بعد مس��افتی نزدیک به ایران ،ش��هر
دوبی توسط مسؤوالن فوتبال ایران انتخاب شد.
تیمملی فوتبال ایران پس از آنکه صبح چهارشنبه
به دوبی سفر کرد ،امروز صبح به سفارت آمریکا
در دوبی خواهد رفت تا مراحل اخذ ویزای گوآم
را پشت سر بگذارد .پس از آن ،ملیپوشان دوبی
را به مقصد تهران ترک خواهند کرد تا امشب به
کشور بازگردند.

گزارش

خطونشان نایبرئیس کفاشیان برای منتقدان فدراسیوننشین کیروش

پیروزی والیبال ایران برابر تونس

تیمملی والیبال ایران در دومین بازی خود
در جامجهان��ی ب��ه مصاف تون��س رفت و این
تیم را با حس��اب  ۳بر یک پشت سر گذاشت.
ش��اگردان کواچ در س��ت دوم بازی حریف را
دس��ت کم گرفتند و یک س��ت را به این تیم
اهدا کردند .تیمملی والیبال ایران دومین بازی
خود در جامجهانی ژاپن را مقابل تونس برگزار
کرد و این تیم نهچندان قدرتمند آفریقایی را با
حساب  ۳بر یک شکس��ت داد تا بعد از باخت
برابر آرژانتین به نخستین پیروزی خود در این
تورنمنت دس��ت یابد .ش��اگردان کواچ که در
ط��ول بازی در دفاع روی ت��ور حریف را کامال
تحت فشار قرار داده بودند ستهای اول ،سوم
و چه��ارم را با امتیازات  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۷بر  ۱۴و
 ۲۵بر  ۲۰برنده شدند و ست دوم را  ۲۵بر ۲۱
واگذار کردند.
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داوری بالی جان سوریان شد

نوش نیستید نیش نباشید

مهدی طاهرخانی :س��رانجام پس از ماهها سکوت،
فردی که از او به عنوان جانشین احتمالی کفاشیان
یاد میش��ود ب��رای دبیر کل فدراس��یون و رئیس
کمیته اخالق ،خطونشان کشید .محمود اسالمیان
که به اندازه وزیر ورزش در بدنه دولت قدرت دارد،
به تازگی در پس��ت مدیریت تیمملی انتخاب شده
و حاال صریحا به همه اهالی فدراس��یون هش��دار
میده��د صدایی غیر از حمایت از تیمملی نباید از
این نهاد بلند شود .در آستانه انتخابات فدراسیون
فوتبال ،اینک خطونشان رقبا برای هم پر رنگتر از
قبل میش��ود .از همان روز نخست که وزیر ورزش
شروع به اعمالقدرت در فدراسیون فوتبال کرد و به
صورت روشن و بدون الپوشانی مهدی محمدنبی را
برداشت تا مهره خودش ،علیرضا اسدی را دبیرکل
فدراسیون فوتبال کند ،مشخص بود علی کفاشیان
بیتفاوت نمینشیند .او سراغ فردی رفت که اوال در
بدنه ورزش و فوتبال مدیری کارنامهدار اس��ت ثانیا
در دولت فعلی از مردان تصمیمساز به شمار میرود.
محمود اسالمیان گزینه شماره یک کفاشیان بود
برای روزی که خودش بخواهد از فدراس��یون برود،
برخالف نظر محمود گودرزی که علیرضا اسدی را
به خاطر س��ابقه فوتبالیست بودنش ،مدیر بهتری
میداند .اینک دوس��تان و نزدیکان وزیر ورزش هم
صریحا میگوین��د وزارت ورزش عالقه دارد فردی
مثل دکتر اسدی ،رئیس بعدی فدراسیون فوتبال
باشد تا مدیری که خودش فوتبالیست نبوده است.
برای نخس��تین بار در طول چند ماه اخیر محمود
اسالمیان ،مهر سکوتش را شکست و درباره اتفاقات
فدراس��یون و تیمملی مصاحبهای را انج��ام داد .او
بدون آنکه اس��می از اس��دی یا محمدزاده ،رئیس
کمیته اخالق ببرد صریحا گفت این درست نیست
که از داخل فدراسیون ما صدایی غیر از حمایت از
تیمملی فوتبال و کیروش شنیده شود .اسالمیان
که اینک با دستور کفاشیان به عنوان مدیر تیمملی
نقش رابط مستقیم فدراس��یون و کیروش را ایفا
میکند قبل از ترک تهران و عزیمت به هند برای
پیوستن به اردوی تیمملی ،حرف آخر را به منتقدان
کیروش زد .او خواستار سکوت منتقدان کیروش
در فدراسیون فوتبال شد و با توجه به نایبرئیسی
امروزش و به احتمال زیاد ریاس��تش در فدراسیون
فوتبال پس از کفاشیان ،باید صحبتهایش را جدی
گرفت .اگر دبیرکل فدراسیون فوتبال تنها به واسطه
نزدیکی با وزیر بخواهد این مشی را ادامه دهد قطعا
برنده این نبرد نخواهد بود ،چرا که در بدنه فوتبال
زور رئیس و نایبرئیس فدراسیون به مراتب بیشتر
از هر فرد دیگری اس��ت .بویژه حاال که قرار اس��ت
اعضای مجمع ،رئیس بعدی فدراسیون را انتخاب
کنند .مهرهچینی کفاش��یان تا امروز هوشمندانه
بوده و قطعا مصاحبه اسالمیان و خطونشانش برای

روز بد کشتی فرنگی

علی هنرمنش :رقابتهای  4وزن دوم کش��تی
فرنگی قهرمانی جهان درحالی به پایان رسید
که حذف  3نماینده ایران را در پیداش��ت .در
کنار این اتفاق ناخوشایند باید نگرفتن سهمیه
المپیک توسط حمید سوریان را ناکامی بزرگ
نامید .در حالی که تمام اهالی کشتی چشم به
رقابتهای  4وزن دوم داش��تند و از مدعیانی
همچون حمید سوریان و افشین بیابانگرد بیش
از دیگر ملیپوشان انتظار مدال میرفت ،حذف
این  2مدع��ی و همچنین مهدی علیاری ،روز
سیاهی را برای احد پازاج و همکارانش در کادر
فنی تیمملی رقم زد.
■■سوریان قربانی تغییرات داوری شد

دبیرکل فدراسیون فوتبال ،خودجوش نبوده است.
فعال جبه��ه حامیان کیروش از قدرت بیش��تری
برخوردار اس��ت و این دقیقا همان چیزی است که
فوتبال ما به آن نیاز دارد.

■■دلخوری کفاشیان از رئیس کمیته اخالق

علی کفاش��یان صریحا از رس��انهای شدن خبر
احضار دژاگه و سردار آزمون به کمیته اخالق دلخور
ش��ده و به رئیس این کمیته گفته در این برهه چه
لزومی به این کار بود؟ رئیس فدراسیون فوتبال برای
کنترل اوضاع تیمملی ،کار سختی را پیشرو دارد .از
یک سو باید مراقب کیروش و حمالت ناگهانیاش
به منتقدان باشد و از سوی دیگر مراقب گل به خودی
فدراسیوننشینها .پس از آنکه کارلوس کیروش به
حک��م محرومیت مهرداد خانب��ان بیاعتنایی کرد
و دس��تور داد بهرغم محروم بودن آنالیزور تیمملی
توس��ط کمیته اخالق فدراس��یون فوتب��ال ،او در
بازی ایران و گوآم روی نیمکت بنش��یند ،علیاکبر
محم��دزاده با دلخ��وری ش��کایتش را پیش علی
کفاشیان برد و مدعی شد این کار کیروش باعث از
بین رفتن اقتدار کمیته متبوع او خواهد شد 2 .روز
پس از این شکایت بود که رئیس فدراسیون فوتبال
ش��خصا به اردوی تیمملی رفت و پس از صحبت با
کیروش و افش��ین پیروانی از آنها خواست در بازی
ای��ران و هند مانع از حض��ور آنالیزور تیمملی روی
نیمکت ش��وند .اتفاقی که افتاد و سرانجام خانبان
به خاطر محرومیت ،از روی نشس��تن روی نیمکت
تیمیملی فوتبال کشورمان محروم شد .اما درست
در وضعیتی که کفاشیان تالش میکرد اصطکاک

موج��ود را کم کند ناگهان رئیس کمیته اخالق در
مصاحبهای عجیب مدعی شد کاسه صبرش لبریز
ش��ده و به خاطر تتو ،اشکان دژاگه و سردار آزمون
را حتما به کمیته اخالق فرا میخواند .پس از اینکه
محم��دزاده طی چن��د مصاحب��ه روی این موضع
پا فش��اری کرد ،علی کفاشیان در گفتوگویی تند
با یکی از خبرگزاریها به این تصمیم خرده گرفت
و گفت در آس��تانه بازی ایران و هند لزومی نداشت
رئیس کمیته اخالق بخواهد چنین حرفی را بزند.
کفاشیان حتی با عصبانیت گفت :هرگز قرار نیست
این  2بازیکن به خاطر تتو به کمیته اخالق بیایند.
پس از این حادثه ناگهان همان رسانهای که مصاحبه
با کفاش��یان را به صورت اختصاصی کار کرده بود،
خبر از استعفای رئیس کمیته اخالق داد .وقتی این
خبر به گوش محمدزاده رس��ید ،او چندان تعجب
نکرد و به صورت کدوار فقط اشاره کرد میداند منبع
این خبر کیس��ت! همواره اف��رادی که مورد غضب
رئیس فدراس��یون فوتبال قرار میگیرن��د در ابتدا
خبر استعفایشان توسط بعضی از رسانهها مخابره
میشود و سپس بعد از مدتی این اتفاق رخ میدهد.
درست مثل خروج اجباری مهدی محمدنبی ،فریده
شجاعی ،حسین عسگری و هادی آیتاللهی .اینک
بر س��ر مس��اله اصرار محمدزاده مبنی بر پوشاندن
تت��وی بازیکن��ان تیممل��ی به نظر میرس��د علی
کفاشیان همانند او کاسه صبرش لبریز شده است.
 7ماه بیشتر به پایان عمر مدیریت  4ساله دوم آقای
رئیس باقی نمان��ده و او میخواهد در این مدت با
کمترین چالش ممکن کار را به پیش ببرد .حاال باید

منتظر ماند و دید پس از بازگشت تیمملی به ایران
و جلسات مدیریتی فدراسیون فوتبال واقعا رئیس
کمیت��ه اخالق به زور اس��تعفا میده��د یا ترجیح
میده��د با تمکین از دس��تور رئیس فدراس��یون،
بیخیال پروژه مبارزه با خالکوبی ملیپوشان شود.
■■رئیس کمیته اخالق خودش را ممنوعالمصاحبه
کرد

درحال��ی ک��ه خبره��ا درب��اره اخت�لاف بین
محمدزاده و فدراسیون دهانبهدهان شود ،رئیس
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال اعالم کرد کالمی
در این رابطه حرف نخواهد زد .علیاکبر محمدزاده،
رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال که این روزها
شایعه شده از حوزه کاری خود در فدراسیون فوتبال
اس��تعفا داده ،اعالم کرد فع�لا خودش ،خودش را
ممنوعالمصاحبه کرده و نمیخواهد پیرامون مسائل
جاری و اختالفاتش با کفاش��یان حرفی بزند .وی
با این توضیح که کفاش��یان فردی س��الم و مومن
است ،تاکید کرد :اینگونه مس��ائل در حوزه رسانه
حل نمیش��ود و ترجیح میدهم کالم��ی در این
رابطه صحبت نکنم ،انش��اءاهلل آنچه صالح است
اتفاق خواهد افتاد .محمدزاده شایعه ارتباط محل
اختالفش درباره خالکوبی دژاگه با فدراسیون را هم
رد کرد .باید دید در نهایت فدراسیون فوتبال و البته
محمدزاده چه تصمیمی برای ادامه فعالیت خواهند
گرف��ت .طی روزهای گذش��ته خبرهایی مبنی بر
اختالف بین کمیته اخالق و کفاشیان درباره رأی
صادره برای توبیخ آنالیزور تیمملی شنیده میشد
که منجر به استعفای محمدزاده شده است.

کیوسک
مارکا

اتفاقی

موندودپورتیوو

فرانسه ،یک گام مانده

توتو

تراپاتونی :یووه اژدهای هفت سر

میرر

رونی ۵۰

حمید س��وریان پرافتخارترین کشتیگیر
کاروان ای��ران در دور اول ب��ا قرعه اس��تراحت
روب��هرو ش��د و دور دوم را توفان��ی آغ��از کرد.
وی توانس��ت در زمان ی��ک دقیقه و  ۲۳ثانیه،
روبی��ر رودریگوئز ونزوئالی��ی را با نتیجه  ۸بر
صفر شکس��ت دهد و برای تم��ام رقبا خط و
نشان بکش��د اما خبر نداشت اتفاقات عجیب
و ناگوار زیادی در انتظار او اس��ت .سوریان در
دور س��وم هم از حری��ف فنالندی خود ابتدا ۵
بر صفر جلو افت��اد و در نهایت او را ضربه فنی
کرد تا با روحی��های مضاعف راهی یکچهارم
نهایی ش��ود ام��ا در این دیدار مقابل روش��ن
بایراموف نایبقهرمان المپیک و قهرمان جهان
از آذربایجان گرفتار ناداوری و همچنین اس��یر
برخی تغییرات قوانین ش��د که داوران را مجاز
به سختگیری بیشتر میکند .وی در حالی که
از لحاظ فنی از حریف پیش بود داوران ابتدا به
دلیل ضربه سر زدن یک اخطار به سوریان و۲
امتیاز به حریف آذربایجانی دادند و در ادامه در
حالی که در حال مبارزه عادی بود رئیس تشک
یک بار دیگر مس��ابقه را قطع و به دلیل آنچه
ضربه زدن به صورت حریف خواند ،سوریان را
دیس��کالیفه کرد .بدین ترتیب مرد عنواندار
کشتی فرنگی جهان به گروه شانس مجدد رفت
تا شاید با کسب مدال برنز بتواند کسب سهمیه
کند .سوریان در گروه شانس مجدد هم به نوعی
گرفتار عدم کنترل مناسب ذهنی و روحی شد
و در حال��ی که با نتیجه  ۵بر صفر از یون چول
وون از کرهشمالی پیش بود ،در لحظات پایانی
با نتیجه  ۵بر  ۶کش��تی را باخ��ت و ناباورانه با
رقابتها وداع کرد.
■■انتظارات از بیابانگرد بیشتر بود

اهال��ی کش��تی و همچنی��ن کادر فنی از
نماینده وزن  ۷۱کیلوگرم کشتی فرنگی ایران
هم انتظار مدال داش��تند اما او هم از کس��ب
مدال و حتی س��همیه بازماند تا بخش دیگری
از ناکامی ای��ران در روز دوم رقابتهای جهانی
باشد .افش��ین بیابانگرد در دور نخست مقابل
الکساندر ماکسی موویچ از صربستان با نتیجه
 ۵بر صفر به برتری دست یافت اما در دور دوم
براب��ر ماتیاس از آلمان در حالی که با نتیجه ۳
ب��ر صفر پیش بود ،در دقیقه پایانی با نتیجه ۳
بر  ۵شکست خورد و در انتظار فینالیست شدن
این حریف آلمانی نشس��ت .کمی بعد حریف
آلمانی هم با ناکامی از راهیابی به فینال بازماند
تا افشین هم نتواند در گروه شانس مجدد برای
مدال برنز بجنگد .بدین ترتیب یک مدال و یک
سهمیه دیگر از دست کادر فنی پرید.

■■برنز قادریان میتوانست طال باشد

در حالی ک��ه نام برانکو ایوانکوویچ برای حضور
روی نیمکت کرواسی مطرح شده است این مربی
به آن واکنش نشان داد و اعالم کرد  15سال است
برای سرمربیگری تیمملی کرواسی کاندیدا هستم،
آنها هر گاه دچار مشکل میشوند اسم من بهعنوان
حالل مشکالت مطرح میشود .او در این باره گفت:
کاندیدا بودن من برای حضور در تیمملی کرواسی به
این دوره بازنمیگردد .من  15سال است کاندیدای
س��رمربیگری در تیمملی کرواسی هس��تم اما در
تمام این مدت یکس��ری مسائل با هم جور نشدند
که این اتفاق روی دهد .اوج موفقیت یک مربی به
سرمربیگری در تیمملی کشورش میرسد .در تمام
این س��الها هر گاه تیمملی کرواس��ی وارد بحران
ش��ده ،بالفاصله اسم من بهعنوان حالل مشکالت
مطرح میشود .من انکار نمیکنم که  2سال قبل
هم از س��وی آنها صحبتهایی با من شد ولی این
موضوع برای  2سال قبل بود .سرمربی پرسپولیس
س��پس ادامه داد :به حرفه��ای اینگونه نمیتوان
پرداخت .در این مقطع نه کسی زنگ زده ،نه کسی
دعوت کرده و نه کسی نظر مرا در این باره خواسته
است .این سوال نسبی و درباره موضوعی نامشخص
اس��ت و نمیتوانم به آن جواب بدهم .باید بپذیرید
تصمیم در این باره اصال ساده نیست .پس نمیتوان

پس از رسانهای شدن خبر پیشنهاد تیمملی کرواسی به برانکو

دلهره قرمزها برای از دست دادن سرمربی
با توجه به اما و اگرها درباره آن صحبت کرد .قبل از
همه اینها نیز باید به وظیفه مشخصی اشاره کنم که
نسبت به پرسپولیس دارم.

■■طاهری :قرارداد در زمان قبل بسته شده

سرپرست باشگاه پرس��پولیس میگوید برانکو
صحبت��ی درباره پیش��نهاداتش با باش��گاه مطرح
نک��رده اس��ت .علیاکبر طاهری درباره پیش��نهاد
تیمملی کرواسی به برانکو ایوانکوویچ ،روز گذشته
به ایسنا گفت :صبح روز چهارشنبه برانکو به باشگاه
پرسپولیس آمد و برای  2دقیقه پیش من آمد تا با
هم صحبت کنیم .البته در صحبتهایی که میان
ما رد و بدل ش��د درباره پیشنهاد تیمملی کرواسی
مطلبی عن��وان نش��د .وی درباره موضع باش��گاه
پرسپولیس در قبال اینگونه اخبار ،اضافه کرد :برای
برانکو همیشه پیش��نهاداتی وجود دارد اما تا امروز
برانکو هیچ صحبتی با من درباره این پیش��نهادات
نکرده است .سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ
به این س��وال که آیا این درس��ت است که با توجه
به قرارداد برانکو با باشگاه پرسپولیس او هر زمانی

بخواهد میتواند با باشگاه پرسپولیس قراردادش را
فسخ کند و جدا شود ،خاطرنشان کرد :باالخره در
زمان مدیریت قبلی قراردادی با برانکو بس��ته شده
است که ما در آن به هیچ عنوان ذینفع نیستیم و
نمیتوانیم در آن دخل و تصرفی داشته باشیم .ما به
قراردادمان با برانکو پایبند هستیم و از او به خاطر
عملکردش و همینطور به خاطر رد پیشنهاداتش
قدردان��ی میکنیم و مطمئنا تا آخ��ر فصل از او با
قدرت حمایت خواهیم کرد همانگونه که از ابتدای
فصل او را حمایت کردهایم.

■■مخالفتباشگاهپرسپولیس

از س��وی دیگ��ر عضو هی��ات مدیره باش��گاه
پرسپولیس گفت :برانکو خودش یک مربی حرفهای
اس��ت و میداند با باشگاه قرارداد دارد .محمدرضا
زادمهر در گفتوگو با یکی از سایتهای ورزشی،
درباره پیشنهاد سرمربیگری تیمملی کرواسی به
برانکو ایوانکوویچ اظهار داش��ت :من افتخار کردم
تیم پرس��پولیس س��رمربیاش از تیمملی کشور
خود پیش��نهاد سرمربیگری دارد .آن هم تیمملی

کرواس��ی .این نش��ان میدهد برانکو ایوانکوویچ
چه مربی توانمندی اس��ت و در کار خودش کامال
حرفهای است و به همین دلیل هم جزو گزینههای
س��رمربیگری تیمملی کرواسی ش��ده است .وی
درباره اینکه آیا باشگاه پرسپولیس با جدایی برانکو
ایوانکویچ موافقت خواهد کرد یا خیر ،پاس��خ داد:
برانکو خودش یک مربی حرفهای است و میداند
با باشگاه قرارداد دارد .باشگاه تحت هیچ شرایطی
به مربی پرس��پولیس اجازه جدایی نمیدهد زیرا
خ��ودش هم این موضوع را میدان��د .البته این را
بای��د بگویم برانکو تاکنون در این باره هیچ حرفی
نزده و اگر موضوعی پیش آمده از طریق رسانهها
بوده اس��ت .عضو هیاتمدیره باشگاه پرسپولیس
درباره اعالم قراردادهای بازیکنان از سوی سازمان
لیگ عنوان کرد :مگر مش��اغل دیگر یا رشتههای
ورزشی دیگر مبالغ قرارداد خود را اعالم میکنند
که س��ازمان لیگ این کار را انجام داده است؟ من
در هیچ جای دنیا ندیدم اینچنین آماتور برخورد
کنند .این خیلی خوب است که قراردادها شفاف
باش��د اما دلیلی وجود ندارد رسانهای شود و این
کار ج��ز اینک��ه م��ردم را روب��هروی بازیکن قرار
بده��د یا بین بازیکنان اختالف ایجاد کند ،س��ود
دیگری ندارد.

نخستین حضور نماینده وزن  ۸۰کیلوگرم
ایران در رقابتهای جهانی با کسب یک مدال
برنز و سهمیه المپیک همراه شد تا از این پس
یوسف قادریان بتواند در جمع مدعیان این وزن
در جهان محسوب شود .قادریان توانست با این
مدال ،سهمیه المپیک را نیز کسب کند اما اگر
کمی تجربه و شانس بیشتر داشت هیچ بعید
نبود رنگ مدالش دلچسبتر از برنز میشد.
■■علیاری پای تصمیم غلط کادر فنی سوخت

فرنگ��یکار وزن  ۱۳۰کیلوگ��رم تیممل��ی
ای��ران از همان ابتدا با اما و اگر در ترکیب تیم
اعزامی قرار گرفت و تقریبا تمام اهالی کشتی
و کارشناسان ،موفقیت او در رقابتهای جهانی
را یک معجزه پیشبینی میکردند .به هر حال
مهدی علیاری با وزنی بسیار پایینتر از حریفان
خ��ود از  ۹۸کیلو به  ۱۳۰آمده بود و در همان
ابتدا مش��خص شد او از هر نظر از دیگر رقبای
خ��ود پایینتر اس��ت .علیاری ک��ه با تصمیم
غیرمنطقی کادر فنی برای اولین بار در این وزن
و با کیلوهای بس��یار کمتر وارد کارزار جهانی
شده بود در دور نخست مقابل بالینت الم مجار
حرفی برای گفتن نداشت و به سادگی با نتیجه
 ۵بر صفر شکس��ت خورد .در ادامه با توجه به
ناکامی حریف علیاری در رس��یدن به فینال او
هم شانس ادامه مسابقات در گروه بازندهها را از
دست داد و او نیز همچون سوریان و بیابانگرد
موفق به کسب مدال و سهمیه نشد.

