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اخبار

معاونت حراست وزارت ورزش گفت :با توجه
به اقدامات تروریس��تی اخیر در اروپا و خاورمیانه
ضریب امنی��ت در ورزش��گاهها را افزایش دادیم.
رض��ا حس��نیخو در گفتوگو ب��ا رکاپ ،درباره
علت تش��دید تدابیر امنیت��ی در مدخل ورودی
ورزشگاههای کل کشور اظهار داشت :با توجه به
وضعیت فعلی به وجود آمده در اروپا و خاورمیانه
ما هم باید به لحاظ امنیتی حساسیت بیشتری را
در فضای ورزشگاهها ایجاد میکردیم و علیالقاعده
به همکارانمان در حوزههای استحفاظی و امنیتی
ابالغ کردیم که دقت بیشتر و حساسیت بیشتری
را در ورزش��گاهها داشته باش��ند .وی در پاسخ به
این سوال که آیا این حساسیتها به دلیل اطالع
از خبر بمبگذاری یا از این قبیل مس��ائل بوده،
تصریح کرد :خیر ،خبر خاصی نیست ولی ما باید
ضریب امنیتیمان را باال ببریم .باالخره جمهوری
اس�لامی جزو آن اهدافی اس��ت که ممکن است
خدای ناخواس��ته بخواهند ب��ه آن تعرضی انجام
دهند و علیالقاع��ده ما نیز باید دقتهای الزم را
پیشبینی کرده و با حساس��یت بیشتری امنیت
را برای تماشاگران فوتبال ایجاد کنیم .حسنیخو
در پایان با اشاره به نام گروهک تروریستی داعش
تاکی��د کرد :در کن��ار همه خطراتی که کش��ور
عزیزم��ان را تهدید میکند موض��وع داعش هم
مطرح است .ما جدا از سایر کشورهایی که ممکن
است هدف این گروهک قرار بگیرد نیستیم ولی به
حمداهلل و از صدقه س��ر خون شهدا امروز امنیت
جمهوری اسالمی امنیت بسیار باالیی است .ما نیز
باید دقت کنیم تا خدای ناخواسته آسیبی به هیچ
یک از هموطنانمان نرسد.

فوالد همچنان میب��ازد اما مدی��ران فوالد به
خاطر نوع قراردادی که با اسکوچیچ بستهاند توانایی
اخراج این مربی شکست خورده را ندارند .همیشه
بیخبری و کمس��ر و ص��دا بودن خوب نیس��ت.
برخالف اس��تقالل و پرسپولیس که کوچکترین
تحولی از آنها زیر ذرهبین رس��انهها میرود و روزی
نیست که یک مصاحبه از مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره این تیم منتشر نشود ،فوالد خوزستان تیمی
که همیشه به معدن بازیکنسازی در فوتبال ایران
معروف بوده ،بهرغم بودجه مناسب ،روزگار خوشی
ندارد و جالبتر اینکه شاید  90درصد اهالی رسانه
هماینک ندانند مدیرعامل این تیم کیست و اعضای
هیات مدیرهاش را چه کس��انی تشکیل میدهند.
همیشه بینام و نشانی و در آرامش کار کردن یک
آپشن مثبت به حساب نمیآید .فوالد از ابتدای لیگ
پانزدهم تنها شکست خورده و حاال پس از حذف از
جام حذفی در دومین بازی متوالی این بار در اهواز
به اس��تقالل میبازد تا برای بار  Nام به همه ثابت
شود ،اسکوچیچ توانایی نجات دادن این تیم را ندارد.
اما مش��کل اصلی کجاس��ت؟ باید به ماههای
قبل برگش��ت؛ روزهای پایانی لیگ چهاردهم که
مدیربرنامههای اسکوچیچ به دوستان رسانهایاش
مرت��ب خوراک خب��ری میداد؛ اس��تقالل بعد از
قلعهنویی به دنبال اسکوچیچ است .احتمال حضور
این مربی کروات در فالن تیم .رس��انهها دانس��ته
یا نادانسته ،درس��ت یا غلط ،شروع به انتشار این
دست از اخبار کردند تا مدیرعامل و هیات مدیره
وق��ت فوالد از هول حلیم ،تمام قد به درون دیگ
بیفتد .قبل از پایان فصل آنها قرارداد اسکوچیچ را
ب��ا یک مبلغ قابل توجه تمدید کردند .در صورتی
که فوالد نوین بازیکنان خوبی را برای فرستادن به
تیم اصلی و مادر یعنی فوالد داشت ،سرمربی تیم
ترجیح میداد از بازیکنانی استفاده کند که از قضا
مدیربرنامههای او با این بازیکنان کار میکند .یک
امر کامال متداول در فوتبال که کس��ی نمیتواند
ادعا کند لزوما فس��ادآور است اما وقتی بازیکنان
بیکیفیتی مثل خانزاده ،مهدی دغاغله (مازادهای
پرس��پولیس) و امیر حسین فش��نگچی (بازیکن
پیکان سقوط کرده) که هر سه از قضا ضعیفترین
بازیکن��ان لیگ قبل بودند عوض بیت س��عید که
این روزها در اس��تقالل خوزستان ،آقایی میکند،
به فوالد آمدند س��ناریو شکست آغاز شد .اما چرا
مدیران فوالد ،اس��کوچیچ را اخ��راج نمیکنند؟
موضوع همان غرامت 2میلیاردی اس��ت و در آن
س��و اسکوچیچ هم تیم را کامال به گروگان گرفته
و میگوید میتوانم فوالد را درس��ت کنم و دلیلی
برای اس��تعفا ندارد .دو ب��ازی متوالی در تهران و
اهواز به استقالل میبازد اما کماکان روی موضعش
باقی مانده چون این کروات ،به ایران آمده تا دالر

افشای جزئیات بیشتر پیرامون لغو
بازی فوتبال آلمان و هلند

پای پول در میان است

عكس:تسنیم

حسنیخو :به خاطر داعش ضریب
امنیتی ورزشگاهها تشدید شد

گزارش

اسکوچیچ چگونه فوالد را به گروگان گرفته است

تیم برانکو یک گل زد و  10گل نزد!

پرس��پولیس موفق شد با برتری یک بر صفر
مقابل اس��تقالل اهواز تا رده هفتم جدول صعود
کن��د .تک گل این تی��م را مهدی طارمی به ثمر
رساند .در دیداری که از ساعت  16:20در ورزشگاه
آزادی برگزار شد ،پرسپولیسیها موفق شدند تیم
انتهای جدولی استقالل اهواز را شکست دهند .در
این مسابقه پرسپولیسیها از ابتدای بازی توپ و
میدان را در اختیار داشتند و چندین خطر جدی
ه��م روی دروازه تی��م اهوازی به وج��ود آوردند.
حمالت این تیم ادامه داش��ت تا اینکه در دقیقه
 ،20مهدی طارمی موفق شد روی حرکت عمقی
امیدعالیش��اه و دفع توپ ناق��ص پرویز کریمی،
دروازه بدون دروازهبان استقالل را باز کند .در ادامه
 2تیم بیشتر بازی را کنترل کردند و استقالل اهواز
یارای مقابله با حفظ توپ پرسپولیس را نداشت و
نتوانست بازی را در دست بگیرد .در نیمه دوم باز
هم این پرسپولیس بود که بازی را توفانی شروع
ک��رد و در همان دقای��ق ابتدایی با حرکت خوب
طارمی صاحب یک موقعیت شد که این مهاجم
بوشهری ،توپ را به تیرک کوباند .مهدی طارمی
در این نیمه در گل نکردن موقعیتهای صددرصد
گل ی��ک رکورد جدید خلق کرد .او در واپس��ین
دقایق بازی میتوانس��ت در یک موقعیت تک به
تک به راحتی دروازه کریمی را باز کند ،اما ضربه
چیپ او با اختالف کم از باالی دروازه بیرون رفت.
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کاس��بی کند و از این رو وضعیت امنیتی شهر را
ب��ه مخاطره انداخته تا طبق حق��ش تا ریال آخر
ق��راردادش را بگی��رد .مدیران ف��والد آنقدر روی
ماندن و حفظ اسکوچیچ سماجت کردند که حاال
پس از شکس��ت فوالد مقابل استقالل در اهواز از
این ش��هر خبر میرس��د هواداران خشمگین به
میکسدزون ورزش��گاه حمله کردند .این وضعیت
ضد امنیتی محصول بیدرایتی مدیرانی است که
نه اس��می از آنها در رسانهها میبینید و نه مردم
اهواز میدانند اینان چه کس��انی هس��تند .تیم را
به صورت کامل ،گ��روگان یک کروات کردند و او
آنقدر روی مواضعش پافشاری کرد که شاید حاال
قدم زدن در اهواز برای خودش س��خت و ریسکی
باش��د .حاال با دخالت مس��ؤوالن باالدستی شاید
پروژه گروگانگیری فوالد توسط سرمربی کرواتش
پایان یابد اما این میتواند درس خوبی برای سایر
مدیران در س��ایه باش��د که هیچ وقت اس��می از
آنها در رس��انهها نیس��ت اما بهخوبی بازی همین
رسانهها را میخورند و بهگونهای با سرمربی خود
قرارداد میبندند که حتی در وضعیت سقوط هم
دستپایینی در فسخ قرارداد دارند .منتظر فصل
بعد باشید ،آقای مربی تیم جدیدی را میگیرد اما
این اتفاق شاید چراغ راهی باشد برای سایر مدیران
که چشم و گوش بسته قرارداد  2میلیارد تومانی با
کسی نبندند که برخالف امثال حسین فرکی ،پول
را بیشتر از آبروی خود دوست دارند .اینجاست که
شرافت و آبروداری مربی وطنی نمایان میشود و
متاسفانه رسانه ما نسبت به آن بیتفاوت است.

■■مدیران باالدستی عذر اسکوچیچ را میخواهند

سرانجام کاسه صبر هواداران فوالد لبریز شد و
آنها با هجوم به میکسدزون ورزشگاه غدیر نشان
دادند که نظرشان در مورد ادامه حضور اسکوچیچ
چیس��ت .اگر بحث قرارداد گرانقیمت این مربی
ک��روات نبود او خیلی پیشت��ر از اینها باید اهواز
را ترک میکرد .رس��انهها پیشتر از این بارها از
اخراج قریبالوقوع اس��کوچیچ از فوالد نوشتند و
هر آن احتمال برکن��اری این کروات میرفت اما
به موجب قرارداد گرانقیمت و ترس مدیران فوالد
از عواقب��ش ،او بهرغم تحمل این همه شکس��ت
کماکان در پس��تش باقی مان��ده و میگوید اهل
استعفا نیست .نمایش فوالد مقابل استقالل نشان
داد که به هیچ عنوان اسکوچیچ نتوانسته تغییری
در بازی تیمش به وجود بیاورد .او پس از شکست
در تهران و از دس��ت دادن جام حذفی حاال بعد
از  20روز تعطیالت لیگ برتر باز هم به استقالل
باخت تا کاس��ه صبر هواداران اهوازی لبریز شود.
اسکوچیچ نگران اعتبارش نیست و میگوید تنها
به ش��رطی از فوالد میرود که یا ق��راردادش به
پایان برس��د یا اخراج ش��ود .در دو حالت هم تا
ری��ال آخر ق��رارداد 2میلی��اردیاش را میگیرد.
همین موضوع س��بب شد مدیران فوالد از اخراج
او صرفنظر کنند .آنها چندی پیش با هماهنگی
با مدیران س��پاهان قصد داشتند به بهانه حضور
اس��کوچیچ در اصفهان ،قرارداد این مربی کروات
را دوستانه فس��خ کنند اما مدیربرنامه اسکوچیچ
مطلع ش��د س��پاهانیها از طریق امیرهوش��نگ

سعادتی دیگر مدیر برنامه حاضر در فوتبال ایران
با یک مربی کروات به توافق رسیدهاند .اسکوچیچ
پس از مطلع ش��دن از این موضوع ،ناگهان اعالم
کرد عالقهای به ترک فوالد ندارد! اما حاال اوضاع
متفاوت ش��ده اس��ت .پ��س از هجوم ع��دهای از
هواداران ف��والد به زمین مس��ابقه و بر هم زدن
نظم میکس��دزون ،مقامات امنیتی خوزستان به
باشگاه فوالد هشدار دادند برای حفظ امنیت شهر
بهتر است س��راغ آرام کردن هواداران خشمگین
فوالد بروند .قطعا اسکوچیچ دیگر جایی در اهواز
ندارد و برای آرام کردم مردم شهر ،شاید مدیران
باالدستی دستور خروج این مربی را بدهند .فوالد
هم چ��ارهای ندارد و باید  2میلی��ارد تومان این
مربی را پرداخت کند چ��را که در صورت ماندن
اس��کوچیچ و س��قوط احتمال��ی قهرم��ان لیگ
س��یزدهم ،فوالدیها خیلی بیش��تر از  2میلیارد
توم��ان ضرر و زی��ان میبینند .اس��کوچیچ هم
وضعیت چندان خوبی در اهواز ندارد و بعید است
با این نتایج ،ش��هامت قدم زدن در شهر را داشته
باشد .احتماال طی روزهای آینده ،اخبار جدیدی
را در این مورد میش��نوید .مساله به امنیت شهر
مرتبط ش��ده و مدیران فوالد چارهای ندارند جز
تغییر کادر فنی .اگر اس��کوچیچ توانایی تغییر و
تح��ول در تیمش را داش��ت در این  12هفته به
ان��دازه کافی زم��ان برای اجرای خواس��تههایش
داش��ت اما مش��کل اصلی خریدهای او است که
گفته میشود بیشتر بازیکنانی را جذب کرده که
تحت قرارداد با مدیربرنامههای او هستند!
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ساری مرد اضافه است
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کاپلو :میالن مراقب باش

توتو

گور بابای ترس!

اتهام تبانی در لیگ برتر تنیس

لیگ تنی��س جوانان درحالی ب��ه روز پایانی
خود رس��یده اس��ت که اعتراض یک��ی از تیمها
ب��ه تبان��ی در دیدار روز چهارش��نبه  2تیم البرز
گاز کیش و فوالد اصفهان ش��رایط صعود تیمها
ب��ه مرحله بع��د را با ابه��ام مواجه کرده اس��ت.
به گزارش مهر ،این مرحله از لیگ تنیس جوانان
در حالی امروز به پایان میرسد که اعتراض یکی
از تیمها به بازی مشکوک روز چهارشنبه سازمان
لیگ را سردرگم کرده است البته به گفته رئیس
س��ازمان لیگ هنوز شکایت رسمی به مسؤوالن
این س��ازمان نرسیده اس��ت ولی موضوع مطرح
ش��ده درباره تبانی تیم الب��رز گاز کیش در حال
پیگیری است.ماجرا از این قرار است که تیم البرز
گاز کیش که صعود خ��ود را از این مرحله لیگ
قطعی میدانست در حالی که در تمام دیدارهای
گذشته خود با اختالف زیاد حریفانش را شکست
داده بود در اقدامی مشکوک با بازیکنان غیراصلی
خ��ود به میدان رف��ت و نتیجه را ب��ه تیم فوالد
اصفهان واگذار کرد تا تیم اصفهانی نیز جواز صعود
به مرحله بعد را پیدا کند .در مقابل تیم آکادمی
تنیس استقالل که با پیشبینی قبلی خود بعید
میدانست تیم البرز گاز این دیدار را واگذار کند از
صعود به مرحله بعدی رقابتها بازماند .مسؤوالن
تیم اس��تقالل در تماس تلفنی با س��ازمان لیگ
نس��بت به تبانی در این دیدار اعتراض داشتهاند.
موضوع مورد بحث آنها این است که چرا تیم البرز
گاز باید از ضعیفترین بازیکنان خود در این دیدار
اس��تفاده کند و شکس��ت بخورد .اصغر غمناک،
رئیس س��ازمان لیگ تنیس در اینباره گفت :تا
زمانی که این موضوع در کمیته انضباطی مطرح
نشود نمیتوانیم از واژه تبانی استفاده کنیم .هنوز
شکایت رسمی به دست ما نرسیده است ولی ما
خودمان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد .اگر
موضوع تبانی محرز شود و تیمی تحت این موضوع
مقامی کسب کرده باشد حتما این رتبه و مقام از
وی پس گرفته خواهد شد.

بنا به گزارش روزنامه «هانوفرشه آلگماینه»
یک گروه  ۵نفره تروریستی درصدد منفجر کردن
بمب در استادیوم ورزشی هانوفر و دیگر نقاط این
شهر بوده است .گفته میشود تنظیم این گزارش
براساس اطالعات سازمان امنیت فرانسه صورت
گرفته است .به گزارش شفقنا ،روزنامه «هانوفرشه
آلگماینه» در گزارش��ی به نقل از منابع امنیتی
فرانس��ه از جزئیات حمالت احتمالی تروریستی
در اس��تادیوم ورزشی هانوفر پرده برداشته است.
مقامات مس��ؤول آلمان��ی احتم��ال این حمله
تروریس��تی را چن��ان جدی ارزیاب��ی کردند که
سرانجام دستور به لغو بازی دوستانه میان آلمان
و فرانسه دادند.این بازی فوتبال قرار بود با حضور
آنگال م��رکل ،صدراعظم آلم��ان و برخی وزرای
کابینه او در روز سهشنبه ( ۱۷نوامبر) در استادیوم
شهر هانوفر برگزار شود .مسؤوالن فوتبال آلمان
قصد داشتند در این مسابقه دوستانه همبستگی
خود را با قربانیان حمالت تروریستی پاریس به
نمای��ش بگذارند .در گزارش روزنامه هانوفرش��ه
آلگماینه آمده است که یک گروه  ۵نفره درصدد
انجام این حمله احتمالی تروریستی به استادیوم و
دیگر نقاط شهر هانوفر بوده است .رهبر این گروه
نیز ظاهرا ً دارای پاسپورت آلمانی بوده است.

■■انفجار بمب در نقاط مختلف شهر

ای��ن روزنامه آلمانی با اس��تناد ب��ه اطالعات
س��ازمان امنیت فرانس��ه در گزارش خود آورده
اس��ت که تروریستها قصد داش��تند تعدادی از
بمبه��ا را در درون اس��تادیوم منفجر کنند .بنا
ب��ه این گزارش م��واد منفجره قرار بوده توس��ط
خودروهایی که مجاز به ورود به استادیوم هستند
(نظی��ر آمبوالنس) به درون اس��تادیوم منتقل و
سپس در آنجا منفجر شوند .یکی دیگر از راههای
انتق��ال بمب به درون اس��تادیوم برعهده یکی از
اعضای ای��ن گروه بوده ک��ه پیشتر بلیتی برای
تماش��ای بازی و ورود به اس��تادیوم را خریداری
کرده بوده اس��ت.یکی از بمبها نیز قرار بوده در
ایس��تگاه اتوبوس و بمب دیگ��ری نیز در یکی از
ایس��تگاههای قطار یا متروی شهر هانوفر منفجر
ش��ود .یک زن نیز عضو این گروه بوده که وظیفه
تعبیه بمب در ایس��تگاه قطار را برعهده داش��ته
اس��ت .این گزارش تصریح میکند که قرار نبوده
عملیات انتحاری در هانوفر صورت گیرد.این زن
تروریست قرار بود با قطار به ایستگاهی مشخص
(که نامی از آن برده نش��ده است) برود و در آنجا
بمب خود را تعبیه و با قطار دیگری ایس��تگاه را
ترک کند.در حمالت پاریس اغلب تروریستها در
زمان محاصره پلیس دست به انفجار جلیقههای
انفج��اری خ��ود زدند .در حمله پلی��س به خانه
تروریس��تها در محل ه سندنی نیز زنی که گفته
میشود یکی از بستگان عبدالحمید اباعود ،طراح
عملیات حمالت تروریستی بوده ،خود را پیش از
دستگیری منفجر کرد.گفته میشود اطالعات این
حمله احتمالی به استادیوم شهر هانوفر دو ساعت
پیش از شروع مسابقه به آگاهی مقامات امنیتی
آلمان رسیده است .مقامات آلمانی بنا به گزارش
ظاهرا ً «دقیق» سازمان امنیت فرانسه تصمیم به
لغو مس��ابقه آلمان و هلند گرفتهاند .صدراعظم
آلمان از تصمیم لغو بازی فوتبال با هدف محافظت
از جان و امنیت ش��هروندان این کشور دفاع کرد.
توماس دمزیر ،وزیر کش��ور آلمان روز چهارشنبه
( ۱۸نوامبر) در یک نشس��ت خب��ری اعالم کرد
اطالعات بیشتری از جزئیات این حمله احتمالی
دارد ،اما ب��رای جلوگیری از دامن زدن به نگرانی
ش��هروندان آلمانی از بیان آن خودداری میکند.
گزارش روزنامه هانوفرشه آلگماینه هنوز از سوی
مقامات رسمی آلمان تایید یا تکذیب نشده است.
والیبال

کواچ :سزاوار این رفتار فدراسیون
ایران نبودم

از اعالم خبر مرگ همس��ر س��رمربی پرتغالی
تیمملی تا ساخت ش��ایعه برای عضوی که هنوز
صحت س��رطان در م��وردش به اثبات نرس��یده،
رفتارهای توس��عه نیافته و عجوالنهای اس��ت که
بس��اطش را برای برچیدن کارکرد صحیح رسانه
پهن کرده اس��ت.چند ماه پیش بود که سرمربی
تی��مملی خارج از ایران به س��ر میبرد و حرف و
حدیثهای بسیاری در مورد طوالنی شدن مدت
مرخصی کارلوس کیروش مطرح شد؛ از احتمال
قطع همکاریاش با فدراسیون فوتبال ایران تا خبر
فوت همس��رش .این اتفاقات در حالی رخ داد که
خبر دوم بشدت ناراحتی س��رمربی پرتغالی تیم
ملی را به همراه داشت .این روزها اما باز هم ورود
به حریم ش��خصی کیروش ا دام�� ه دارد و به نظر
میرسد مس��الهای جذاب برای برخی افراد است.
خبر ابتال به مریضی سرمربی تیمملی نقل محافل
ش��ده و دهان به دهان میچرخد ،بیماریای که
هنوز مش��خص نیس��ت به کدام عض��و کیروش
مربوط میش��ود .آنچه برای برخی رسانهها بیش
از هر چیز دیگری در اولوی��ت قرار دارد ،یک روز
مع��ده ،ی��ک روز روده ب��زرگ و روز دیگ��ر روده
کوچ��ک س��رمربی تیمملی اس��ت .حداقل بهتر

ورود به حریم شخصی کیروش

از فوت همسر تا ابتال به سرطان
نیست تا زمان مشخص شدن
نتایج آزمایشها صبر کنیم،
آن هم اگر آزمایش��ی در کار
باشد؟بهتر نیست یاد بگیریم
که به حری��م خصوصی افراد
ورود نکنی��م؟ یاد بگیریم که
با نپرداختن به شایعهها به کارکرد صحیح رسانه
آس��یب نرسانیم؟ مطلوبتر نیس��ت اجازه دهیم
اگ��ر کیروش خ��ودش صالح میدان��د د ر رابطه
ب��ا خصوصیترین مس��ائل زندگ��یاش چه فوت
همس��رش باش��د و چه ابتالیش به بیماری زبان
بگشاید؟ درستتر نیست که با انتشار اخبار ابتالی
ک��یروش به بیماری همچنان که س��رمربی تیم
ملی نس��بت به آن اعتراض کرده ،تن خانوادهاش
را فرس��نگها دورتر نلرزانیم و به برخی مس��ائل
که از آن چشمپوش��ی کردهایم احترام بگذاریم؟
خانوادهای که به گفته سرمربی تیم ملی با انتشار
این اخبار در رسانههای بینالمللی نگران وضعیت

او ش��دهاند .روی صحبتمان
تنها به رس��انهها نیست ،بهتر
است مس��ؤوالنی که به بیان
اخب��ار حاش��یهای خرس��ند
هستند کمی صبر پیشه کنند
و ی��اد بگیرند ک��ه هر خبری
برای رسانهای شدن نیست.

■■گالیه کیروش از کس�ی که خبر سرطانش را
رسانهای کرد

کارل��وس ک��یروش بش��دت از انتش��ار خبر
ابتالیش به س��رطان گالیه دارد .او بعد از بازگشت
ب��ه ایران ،خیلی خودش را کنت��رل کرد تا در این
باره حرفی نزند .در جلس��های که با کفاشیان هم
داش��ت ،رو ب��ه او گفت« :به احترام ش��ما چیزی
نگفتم چ��ون قول دادهام مصاحبه نکنم ولی توقع
دارید در این ش��رایط سکوت کنم؟ مشخص شد
که مشکل مصاحبههای من نبودند؟» کیروش در
این جلسه بشدت گالیه کرد که چرا چنین اخباری

برایش درست میکنند تا خانوادهاش نگران باشند.
آنها که کارلوس را میشناس��ند میدانند او روی
انتشار مس��ائل خانوادگیاش بسیار حساس است.
دوست ندارد کسی چیزی درباره زندگیاش بداند؛
حتی اگر مریض باش��د .کیروش در ماههایی که
با دل دردهای ش��دید روب��هرو بود ،مقابل دوربین
مینشست و یک بار هم نمیگفت مریض است .او
میتوانس��ت مریضیاش را یک وسیله کند و برای
محبویتش از آن استفاده کند ولی مسائل شخصی
زندگیاش را بیان نکرد .حتی وقتی همسر سابقش
مرد و او در لیسبون بود ،به کفاشیان گفت هیچکس
نباید این خبر را بفهمد .حاال پس از انتشار خبری
درباره ابتالی او به س��رطان و تاکید همه بر روی
س��الم بودنش ،پیداس��ت که از همه میخواهد به
او بگویند چه کس��ی مقصر است.شنیده میشود
دلخوری اصلی کیروش بابت انتش��ار این خبر از
مهدی تاج رئیس س��ازمان لیگ اس��ت .چون اوال
شایعه شد که او در جریان انتشار خبر بوده و دوما
خبر در جایی منتش��ر ش��د که گفته میشود تاج
مالک آن است .به همین خاطر کیروش بشدت از
رئیس سازمان لیگ دلخور شده و حتی از کفاشیان
خواسته تا این موضوع را پیگیری کند.

سرمربی پیشین تیمملی والیبال ایران با انتقاد
شدید از مس��ؤوالن فدراسیون کشورمان گفت:
آنها خیلی زود نتایج خ��وب را فراموش کردند
و اگر بدترین مربی جهان بودم هم س��زاوار این
رفتار از سوی آنها نبودم .اسلوبودان کواچ که بعد
از جامجهانی ژاپن کمتر مصاحبه کرده و حتی
در اظهارنظری عنوان کرده بود از فس��خ قرارداد
خود بیخبر است ،در تازهترین گفتوگوی خود
مسؤوالن فدراسیون ایران را به باد انتقاد گرفت
و خود را مس��تحق این رفتار ندانست .براساس
گزارش س��ایت  Novosti.Rsتنها یک نتیجه
بد کافی بود تا مسؤوالن فدراسیون ایران نتایج
درخشان سال  ۲۰۱۴را فراموش کنند و دست
به تغییر اسلوبودان کواچ بزنند و رائول لوزانوی
آرژانتینی را جانش��ین این مربی کنند .کواچ در
این باره گفت :احساسات توامانی دارم و عصبانی
هستم .من کارم را انجام میدهم و آن را دوست
دارم و دلسرد نمیشوم .ما در مسابقات جهانی
شش��م ش��دیم و در بازیه��ای آس��یایی برای
نخس��تین بار به مدال طال رسیدیم اما هشتم
ش��دن در جامجهانی باعث ش��د همه اینها به
فراموش��ی سپرده ش��ود .اگر من بدترین مربی
جهان هم باشم سزاوار این رفتار نیستم البته آنها
مسؤول هستند و میتوانند هر تصمیمی بگیرند.

