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آفساید

گزارش

ستاره پرسپولیس آماده تمرین شد

ایران -سنگال ،فردا ساعت 19

سعید صادقی یکی از چهرههای درخشان پرسپولیس
درششهفتهابتداییلیگبودوهواداراناینتیم،امید
زیادیبهاو برایمقطعحساسفصلوجدالباتراکتور،
سپاهان و استقالل داشتند.با این حال مصدوم شدن
در اردوی تیم ملی باعث شده است تا او این روزها امکان
تمرین گروهی را نداشته باشد و زیر نظر کادر پزشکی
سرخ پوشان تمرین کند ،اما به نظر میرسد صادقی،
مشکلچندانیبرایبازگشتبهمیادیننداردواحتماال
از این هفته به تمرینات پرسپولیس اضافه خواهد شد و
میتواند در ترکیب به میدان برود تا یحیی گلمحمدی
با تمام قوا پای به ادامه لیگ بگذارد.

تقابل یوزها با یاران سادیو مانه
تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برتری یک بر صفر مقابل اروگوئه
ساعت  ۱۹فردا در دومین بازی دوستانه خود در اردوی اتریش به
میزبانی ورزشگاه  Motion invest Arenaوین به مصاف سنگال
میرود.سنگال با صدرنشینی در گروه هشت رقابتهای مرحله
دوم مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در قاره آفریقا ،باالتر از توگو،
نامیبیا و کنگو توانست راهی مرحله نهایی این مسابقات شود و در
نهایت توانست پس از تساوی یک بر یک مقابل مصر در مجموع دو
بازی رفت و برگشت ،با نتیجه سه بر یک فراعنه را با سرمربیگری
کارلوس کیروش شکست دهد تا برای سومین بار جواز حضور در
مهمترین آوردگاه دنیای فوتبال را به دست آورد.سنگال در حالی
در گروه اول بیست و دومین دوره جام جهانی ،باید به مصاف هلند،
قطر و اکوادور برود که پیش از این در اولین دوره حضورش در این
مسابقات در سال  ۲۰۰۲با شگفتی سازی توانست به مرحله یک
چهارم نهایی برسد .سنگال تنها یک قهرمانی جام ملتهای آفریقا
را در کارنامه دارد و این افتخار را باز هم مقابل مصر و کارلوس
کیروش در فینال سال  ۲۰۲۲در ضربات پنالتی کسب کرد.
این تیم هم اکنون در جایگاه  ۱۸رنکینگ فیفا قرار دارد که البته
بهترین رتبه تاریخش نیز همین رده است .سنگال با ایــران در
رنکینگ ،اختالفی چهار پلهای دارد.هم اکنون آلیو سیسه که در
جام جهانی  ۲۰۰۲کاپیتان سنگال بود ،سرمربیگری این تیم را
برعهده دارد .او پس از جدایی از تیم ملی زیر  ۲۳سال کشورش
در  ۵مارس  ،۲۰۱۵در  ۱۴۳بازی آمار  ۱۰۱برد ۲۵ ،مساوی
و  ۱۸باخت را روی نیمکت تیم ملی سنگال ثبت کــرده است.
ادوارد مندی(دروازهبان مصدوم چلسی) یوسف سابالی(مدافع
رئال بتیس) کیتا بالده(مهاجم دوپینگی اسپارتاک مسکو) و بونا
سار(مدافع مصدوم بایرن مونیخ) چهار بازیکن شاخص سنگال
هستند که مقابل ایران غایب خواهند بود.از چهرههای شاخص
اردوی فعلی این تیم می توان به این نفرات اشاره کرد:کالیدو
کولیبالی مدافع چلسی ،ادریسا گانا هافبک اورتون ،شیخ کویاته
هافبک کریستال پاالس و اسماعیل سار مهاجم واتفورد و سادیو
مانه بهترین گلزن ،بهترین بازیکن تاریخ فوتبال سنگال و بهترین
بازیکن فعلی قاره سیاه که پس از درخششی وصف ناپذیر در ترکیب
لیورپول ،امسال با قیمت  32میلیون یورو به بایرن مونیخ رفت .تیم
ملی فوتبال کشورمان تاکنون فقط یک بار به مصاف سنگال رفته
و در دیداری که  ۱۲فروردین  ،۸۸اریش روته مولر آلمانی پس از
برکناری علی دایی هدایت ایران را برعهده داشت با نتیجه یک
بر یک در ورزشگاه آزادی مقابل این تیم متوقف شدیم که مهرزاد
معدنچی ،تک گلمان را در آن مسابقه به ثمر رساند.

امیدواری به موفقیت تیم ملی در
جامجهانی با شکست اروگوئه

رومنایی از سبک جدید یک روش
اروگـــوئـــه را بــا نتیجه یــک بــر صفر
شکست دهــد کــه شــاگــردان دیهگو
آلونسو هم اکنون در رتبه سیزدهم
رنکینگ فیفا قـــرار دارنــد .آخــریــن
بــرد ملی پــوشــان فوتبال کشورمان
مــقــابــل تــی ـمهــای زیــر  ۱۵رنــکــیــنــگ
ف ــی ــف ــا بــــــه  ۶فــــــروردیــــــن ۱۳۹۴
( ۲۶مــارس  )۲۰۱۵بازمیگردد که
ایران با سرمربیگری کیروش توانست
شیلی ،تیمی که در آن زمان در جایگاه
چهاردهم رنکینگ قرار داشت با دو گل
وحید امیری و جــواد نکونام مغلوب
کند .کی روش برای بازی با اروگوئه
تیم ملی را با ترکیب علیرضا بیرانوند
 ،صــادق محرمی ،حسین کنعانی،
شجاع خلیل زاده ،ابوالفضل جاللی
 ،سامان قــدوس  ،سعید عزت اللهی،
احسان حاج صفی ،علیرضا جهانبخش
 ،مهدی ترابی و سردار آزمون به میدان
فرستاد و ملی پوشان با سبک و سیاق
متفاوتی نسبت به دوره پیش که کی
روش هدایت تیم ملی را بر عهده داشت،

گروه ورزش /در روزهایی که فوتبال
تعطیل است و تیم ملی اردوی تدارکاتی
اش را در قلب اروپــا برپا کــرده ،همه
منتظر رونمایی رسمی از کارلوس
کی روش ،سرمربی جدید تیم ملی
در نخستین دیدار دوستانه در اتریش
بودند .کی روش که چند روز پیش و
پس از پیروزی مهدی تاج در انتخابات
فدراسیون فوتبال دوباره سرمربی تیم
ملی ایران شد جای دراگان اسکوچیچ
کروات را گرفت.او یکم مهر تیمش را
در دیداری دوستانه به مصاف اروگوئه
فرستاد .تیمی که هفت بــازی بدون
باخت را پشت سر گذاشته و فقط یک
گل خورده داشته است ،با لوئیز سوارز
و دیگر ستارگانش مقابل یوزها قرار
گرفت.تیم ملی ای ــران در ایــن بازی
موفق شد با تک گل مهدی طارمی
که در دقیقه  79به ثمر رسید اروگوئه
را شکست دهــد .در واقــع کــی روش
بازگشتی رویایی به تیم ملی داشت،
چــرا کــه ای ــران در شرایطی توانست

بازی کردند .در واقع مهمترین نکته
بازی هم شیوه و تاکتیک تیم بود .پیش
از این هر وقت نام ک ـیروش به گوش
هــــواداران فوتبال ای ــران میرسید،
تاکتیکهای دفاعی و بازی بسته در
ذهن آ نها تداعی میشد اما عملکرد
تیم ملی در دیدار برابر اروگوئه نشان
داد کــیروش هم تغییر نگرش داده
است و حتی برابر تیمهای قدرتمند
هم تیمش صرفا دفاع نمیکند.حتی
کارشناسان و پیش کسوتان هــم به
ایــن تغییر اشــاره و اذعــان کردند و به
طور مثال حمید درخشان مربی سابق
پرسپولیس و پیش کسوت فوتبال ایران
گفت« :بسیار مهم بود برابر تیمی چون
اروگوئه که ستارههای خوبی در اختیار
دارد ،بعد از حمله ،بازیکنان سریع
برگردند و این اتفاق بارها در بازی رخ
داد .از طرف دیگر وقتی کار دفاعی
به پایان میرسید ،نفرات به خوبی به
حمله اضافه میشدند .ما خیلی خوب
دفــاع و خیلی خوب در حمله یکدیگر

را پیدا کردیم».مرتضی فنونی زاده
دیگر کارشناس فوتبال درباره ترکیب
تیم ملی مقابل اروگوئه و سبک بازی
ایــران گفت« :سیستم و نحوه چینش
انتخابی کیروش مقابل اروگوئه بسیار
عقالنی ،هوشمندانه و حساب شده
بود که نفرات زیاد در خط دفاعی به کار
برده شدند و استفاده از ضد حمالت
در دستور کار قرار گرفته بود .توانایی
ملیپوشان ایــران به دلیل تجربهای
که به دست آوردهانــد خیلی باالست و
این تجربه میتواند در جام جهانی به
کمک تیم ملی بیاید ».به نظر می رسد
تغییر نگرش و سبک بازی تیم ملی با
هدایت کی روش شروع شده است ،چرا
که سرمربی تیم ملی هم پس از بازی
با اروگوئه خواستار ادامه همین روال
و بهبود آن شد و در صفحه شخصی
خود نوشت" :ما باید از آن چه که در
این بازی آموختیم ،برای بهبود فوتبال
خود استفاده و همیشه سعی کنیم بهتر
باشیم".

بابایی به دیدار گلگهر میرسد
پیمان بابایی ،مهاجم استقالل که در مصاف گذشته این
تیم مقابل نساجی مازندران بعد از گلزنی از ناحیه مچ پا
مصدوم شد ،طی روزهای گذشته به صورت اختصاصی
زیر نظر پزشکان کار کرده است.البته مصدوم شدن
بابایی جدی نیست و با توجه به این که کادر فنی فشار
خاصی نیز در روزهای گذشته روی مچ پای این مهاجم
نیاوردهاوبهزودیبهتمریناتگروهیاضافهخواهدشد.

خبر

تالش ساپینتو برای رفع نقاط
ضعف استقالل
ساپینتو فیلم شکست استقالل را برای بازیکنانش به
نمایشخواهدگذاشت.ریکاردوساپینتوفیلمشکست
استقالل در بازی دوستانه مقابل تیم دانشجویان را
برای بازیکنانش به نمایش خواهد گذاشت تا آن ها با
شناخت بیشتری به مصاف رقیب خود در هفته هفتم
لیگ بروند.تیم فوتبال استقالل شنبه در یک بازی
دوستانه با نتیجه  ۲بر یک مقابل تیم دانشجویان ایران
شکست خورد.ریکاردو ساپینتو از گروه تصویربرداری
باشگاه استقالل درخواست کرد این بازی را به طور
کامل ضبط کنند.قرار است سرمربی استقالل فیلم
این مسابقه را در اولین جلسه تمرین این تیم برای
شاگردانش به نمایش بگذارد.ساپینتو نقاط ضعف و
قدرت شاگردان خود را برای آن ها بازگو خواهد کرد
تا آن ها با آمادگی و شناخت کاملتری روبه روی گل
گهرسیرجاندرهفتههفتملیگبرترصفآراییکنند.

گل طارمی به اروگوئه سوژه پرتغالیها شد

پرسپولیس به دنبال فسخ قرارداد جنجالی

عابدزاده جانشین بیرانوند مصدوم میشود!

گلزنیمهدیطارمیمقابلاروگوئهباعثشدتانشریهمعتبررکوردبهتمجیدازستارهکشورمان
بپردازد.جمعهشبدربازیدوستانه،تیمملیایرانمقابلاروگوئهبهبرترییکبرصفررسید
تا یک برد مهم و روحیهبخش پیش از جام جهانی به ثبت برساند.در این مسابقه ،مهدی طارمی
گلزنی کرد تا بار دیگر از سوی رسانهها تمجید شود.نشریه رکورد پرتغال یک شنبه گزارشی
درخصوص مهدی طارمی نوشت و از تداوم گلزنیها و درخششهای او صحبت کرد.ستاره
ایران در پنج بازی اخیر توانسته است چهار گل بزند و یکی از ارکان اصلی تیم ملی و پورتو
لقبگیرد.رکوردنوشت:نکتهمهمدرخصوصطارمیایناستکهاوهمانطورکهدرپورتو
روزهای خوبی را تجربه میکند ،در تیم ملی نیز میدرخشد که این یک نکته مثبت است .او
نیمکتنشینبودولیوقتیبهبازیآمد،برایتیمشگلپیروزیبخشزد.طارمیدراینفصل
درخششخودراادامهدادهاستوعنصراصلیتیمپورتووکونسیسائوبهشمارمیرود.اودر۱۰
بازیتوانستهاستهشتگلبزندوسهپاسگلبدهدکهیکآمارخیرهکنندهمحسوبمیشود.

در زمان مدیر عاملی مجید صدری در پرسپولیس ،این باشگاه قرارداد کارگزاری
با شرکت ایدهپویانماژ امضاکرد که این قرارداد از همان ابتدا حرف و حدیثهای
زیادیبههمراهداشت.بحثنامشخصبودنبرخیازمواردتعهدیاینکارگزاردر
قبالباشگاهپرسپولیسازجملهمواردیبودکهانتقادهاییرادرپیداشت.حاالو
پسازگذشتحدودیکسالاززمانانعقاداینقرارداد،مسئوالنباشگاه
پرسپولیسدرتالشهستندتابهاینهمکاریپایاندهندوقراردادرا
فسخکنند.درروزهایاخیرفرایندفسخقراردادازسویباشگاه
پرسپولیس انجام شده و ایرادهای قانونی که به این قرارداد
وارد است ،در حال بررسی است.از جمله ایرادهایی که به
اینقراردادواردشدهبحثنبودضمانتنامهاینشرکت
برایاجرایتعهداتوپرداختهاوموارددیگراست.

کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی قصد همکاری با باشگاه پرسپولیس را دارد و با توجه به
نگرانیکادرپزشکیباشگاهپرسپولیسراجعبهمصدومشدنعلیرضابیرانوندبهایندروازهبان
مقابلسنگالاستراحتخواهدداد.علیرضابیرانوندمردشمارهیکتیمملیدربازیبااروگوئه
نمایشخوبیدربرابراینتیمداشت.اوبهدلیلمصدومشدندردقایقپایانیبازیجایخود
را به امیر عابدزاده داد.مصدوم شدن علیرضا بیرانوند از ناحیه کمر است که پیشتر هم وجود
داشتهاست.پرسپولیسباتوجهبهبازیهایحساسیکهپیشرودارددربارهمصدومشدن
دروازهبانخودابرازناراحتیکردهاماکارلوسکیروشضمندرخواستازکادرپزشکی
تیم ملی ،تصمیم گرفته است به او در بازی با سنگال استراحت بدهد تا این دروازهبان با
شرایطمناسبیبهاردویتیمپرسپولیساضافهشود.علیرضابیرانوندهماکنوندراردوی
تیمملیمشغولفیزیوتراپیاست.احتماالدرغیاباوامیرعابدزادهمردشمارهیکتیم
ملیدربازیباسنگالخواهدبودکهروزسهشنبهبرگزارمیشود.

ویژه

تسویه حساب نکردن فدراسیون فوتبال
با اسکوچیچ

ماجرای ویلموتس تکرار میشود؟

رئیس فدراسیون فوتبال هنوز موفق به تسویه حساب
با دراگان اسکوچیچ نشده اما به او قول داده تا قبل از
جام جهانی مطالباتش را پرداخت کند!مهدی تاج پس
از روی کار آمدن دوباره در فدراسیون فوتبال و نشستن
بر صندلی ریاست بالفاصله تصمیم به فسخ قــرارداد
با دراگان اسکوچیچ گرفت تا کارلوس کی روش روی
نیمکت تیم ملی در جام جهانی  ۲۰۲۲بنشیند.او که
به واسطه بستن قــراردادی عجیب با مارک ویلموتس
باعث شد تا فوتبال ایران زیر بار محکومیت  ۳میلیون و
 ۳۲۵هزار یورویی با دیرکرد 5درصد سالیانه برود وقتی
با درخواست فسخ قــرارداد سرمربی وقت بلژیکی تیم
ملی مواجه شد نتوانست او را راضی کند تا سنگینترین
پرونده تاریخ فوتبال تیم ملی ایران در فیفا تشکیل شود.
تاج که اسکناسهای یورو را به اندازه دو میلیون یورو در
استانبول برای ویلموتس برده بود در همان زمان برای
گرفتن رضایت از ویلموتس دوباره به کشور همسایه رفت
اماوکالیضعیفترینسرمربیتیمملیدریکدههاخیر
با پیشنهادهای تاج موافقت نکردند و باعث شد او دست
خالیبهتهرانبازگردد.حاالتاجدرپروژهایکام ً
المشابه
با آن چه خودش رقم زده بود قرار گرفته است .دراگان
اسکوچیچ در حالی پنج شنبه گذشته تصمیم به ترک
ایران گرفت که با وجود موافقت با نحوه دریافت دستمزد
خود هنوز آن را دریافت نکرده است تا با وعدههای خوش
تاج راهــی کرواسی شود.توافق صــورت گرفته نشان
میدهد سرمربی پیشین تیم ملی ایران قبل از شروع
جام جهانی  ۲۰۲۲قرار است تمام مطالبات خود را از
فدراسیون فوتبال بگیرد اما در صورت تحقق نیافتن
این موضوع ،پرونده را در فیفا به جریان خواهد انداخت.

 3سرپرست در  ۸ماه برای فدراسیون یک فدراسیون!

ژیمناستیک چه زمان از بالتکلیفی خارج میشود؟
گروه ورزش /حاشیههای فدراسیون ژیمناستیک
گویا تمامی نـــدارد؛ فدراسیونی کــه از تیر 96
ریاستش به یک خانم سپرده شد تا زهــرا اینچه
درگاهی از همان روزهای آغازین حضورش در راس
فدراسیون با حاشیههای عدیدهای دست و پنجه نرم
کند .او که به محض ورود به اتاق ریاست تاکید کرد
تغییر در ساختار فدراسیون در راس برنامههایش
خواهد بود و به تبع آن نیز ترکیب کادر فنی تیم ملی
را دستخوش تغییر خواهد کرد ،در فاصله اندکی،
برخی وعدههایش را عملی کرد تا مخالفتها علیه
او آغــاز شــود و بعدها با پیوستن وزارت ورزش به
جرگه مخالفان درگاهی ،دامنه اختالفات و حاشیه
ها در این فدراسیون بیش از حد تصور باال بگیرد.
اختالفات درگاهی و وزارت ورزش از زمان حضور
مهدی علینژاد در معاونت توسعه ورزش قهرمانی
وزارت ورزش آغاز شد؛ جایی که اعالم شد طبق
نامه سازمان بازرسی ،اینچهدرگاهی نمیتواند
در دور جدید انتخابات ریاست فدراسیون شرکت
کند و صالحیت او تایید نشده است .این اختالف تا

حدی حاد شد که حتی به گوش مجامع بینالمللی
هم رسید و خطر تعلیق بیخ گوش ژیمناستیک ایران
قرار گرفت و در نهایت باعث شد مجمع انتخاباتی
فدراسیون ژیمناستیک که قرار بود  16تیر 1400
برگزار شود ،با حساسیت فدراسیون جهانی روی
موضوع تا امروز برگزار نشود و فدراسیون به دوره
سرپرستی بــرود .حمید احمدی اولین سرپرست
این فدراسیون بود که با حکم وزیر  ۲۳دی  ۱۴۰۰به
عنوان سرپرست معرفی شد .با پایان دوره شش ماهه
سرپرستی احمدی ،وزارت ورزش ابتدا طاهر علوی
را بهعنوان سرپرست معرفی کرد اما بعد از گذشت
چند ساعت در سوم مرداد ،زهره مرزوقی بهعنوان
سرپرست جدید این فدراسیون معرفی شد .حاال
اما بعد از گذشت دو ماه از دوره سرپرستی مرزوقی،
وزارت ورزش عابد حقدادی را بهعنوان سرپرست
این فدراسیون انتخاب کرده است .طبق شنیدهها
علت تغییر مرزوقی ،بازگشت محسن سلیمانی دبیر
سابق این فدراسیون است .فدراسیون ژیمناستیک
مد تهاست که در بالتکلیفی به سر میبرد .این

داورزنی از فدراسیون والیبال رفتنی شد؟

درحالی که محمدرضا داورزنــی رئیس فدراسیون
والــیــبــال بـــرای حــضــور در سیوهشتمین کنگره
فدراسیون جهانی والیبال راهی هلند شده بود ،خبر
رد درخواست او برای تمدید حضورش در فدراسیون
والیبال رســانـهای شــد .علت امــا به موضوع قدیمی
بازنشستگی رئیس فدراسیون والیبال برمیگشت.
آن هم در شرایطی که هنوز یک سال و دو ماه تا اتمام
دورهریاستچهارسالهاوبرفدراسیونوالیبالفرصت

باقی است .یکی از خبرگزاریهای داخلی طی چند
روز گذشته مدعی شد با درخواست داورزنــی برای
تمدید حضورش در فدراسیون والیبال موافقت نشد
تا وی به دلیل بازنشستگی از فدراسیون رفتنی شود.
این خبرگزاری نوشت« :داورزنــی بازنشسته است و
باید جای خود را به فردی دیگر بدهد .روند اداری این
موضوع در حال سپری شدن و کارهای نهایی آن در
حال انجام است .از مدت ریاست چهار ساله داورزنی

بالتکلیفی و انتخاب ســه سرپرست در کمتر از
هشت مــاه ضربه بزرگی به ایــن رشته پایه و مادر
خواهد زد .البته این تغییرات تنها در پست اصلی
فدراسیون نبوده و صندلی دبیری فدراسیون نیز
چندین بــار دستخوش تغییرات شــده اســت .در
زمان سرپرستی حمید احمدی ،مسعود سلیمانی
دبیر فدراسیون بود و احمدی در  ۳۱اردیبهشت
سید مقداد قلندرپور را بهعنوان سرپرست دبیری
فدراسیون منصوب کرد .قلندرپور تا ابتدای شهریور
نیز در این سمت قرار داشت اما بعد استعفا کرد.
اکنون نیز با اعالم معاون توسعه ورزش قهرمانی
وزارت ورزش قــرار اســت محسن سلیمانی دبیر
سابق این فدراسیون دوباره به فدراسیون بازگردد
و انتخابات این فدراسیون را برگزار کند .پیش از
این و در دوم شهریور  ۱۴۰۱ثبتنام از کاندیداهای
پست ریاست آغاز شده بود که با اعالم فدراسیون با
توجه به لزوم بررسی مجدد اساسنامه فدراسیون،
انتخابات لغو شد و قرار است از هفته آینده مجدد
ثبت نامها آغاز شود.

حدود یک سال و دو ماه باقی مانده اما وی طبق قانون
دیگر نمیتواند در فدراسیون والیبال حضور داشته
باشد ».این خبر واکنش داورزنی را به دنبال داشت تا
در مصاحبهای کوتاه در این خصوص به خبرگزاری
فارسبگوید«:درجریانایناخبارنیستم،چونچیزی
به صورت رسمی به من ابالغ نشده .تاکنون بارها این
اخبار منتشر شده اما تا زمانی که ابالغ رسمی صورت
نگیردایناخبارقابلتاییدنیست».

سوژه

واکنش رئیس اسبق فدراسیون کشتی به رفتن آقای خاص

طالقانی :نباید بنا را به راحتی کنار گذاشت

محمدرضاطالقانی،رئیساسبقفدراسیونکشتیدرواکنشبهکنارهگیریمحمد
بناازسرمربیگریتیمملیکشتیفرنگیبعدازچهارمیایراندرمسابقاتقهرمانی
جهان-بلگرادگفت«:زمانیمحمدبناراازآلمانبهایرانآوردمتادرورزشگاهامجدیه
مربیگریکند.اوتابهامروزهمدرتیمملیحضورداشتوتمامافتخاراتباالوپایین
کشتی فرنگی تا به امروز توسط بنا کسب شده .روزی که بنا به ایران آمد ما به طور
گلخانهای یک مدال در جهان یا المپیک کسب میکردیم و امروز که سه یا چهار
مدال جهانی کسب می کنیم ،می گوییم کم است .این اصال برای تیم ملی کشتی
ماخوبنیست».طالقانیجایگزینیحسنرنگرزبهجایمحمدبنارامثبتارزیابی
کردتابگوید«:حسنرنگرزکارآسانیدرتیمملیداردوفقطبایدادامهدهندهراهبنا
باشد .بنا یک تیم آماده و جوان را از خود به جا گذاشته و معتقد هستم که رنگرز باید
ازوجودمحمدبنامانندیکویترینافتخاراتاستفادهکند.بناعاشقکشتیوایران
استوهیچوقتنبایداورابهراحتیکناربگذاریم.رنگرزهمشخصکوچکینیست.
کشتیگیراناوراقبولدارندوازنظرمدیریتهمتجربهخوبیدارد».رئیساسبق
فدراسیونکشتیامادرواکنشبهپیچیدهشدنماجرایانتخابیتیمملیکهمحمد
بناآنراکاملرعایتنکردتابرایشحاشیهسازشود،گفت«:همانزمانبهمحمدبنا
گفتمکهبایدانتخابیبگذاردوازطریقانتخابینفراتراانتخابکنداماسرمربیبود
واختیاراتیداشتووقتیکسیرابهعنوانسرمربیانتخابمیکنیبایدبهنظرات
اوهماحترامبگذاری».اوبااشارهبهطالییشدنعلیارسالن،ستارهامروزکشتی
فرنگی صربستان که در اعتراض به شیوه انتخابی محمد بنا تصمیم گرفت برای
صربهاکشتیبگیردودرنهایتهمطالییشد،افزود«:ازواقعیتهانمیشودفرار
کرد .علی ارسالن ،قربانی این موضوع بود .همان زمان گفتم او کشتیگیر خوبی
است و یک مسابقه انتخابی برای او بگذارد ولی بنا به نظر خودش تکیه کرد و ما هم
احترامگذاشتیم.اگرتیمملینتیجهنگیردهمهبهسمتسرمربیمیآیندواگرنتیجه
بگیرد هزار صاحب پیدا میکند .امروز بنا قربانی همین صحبتهایی شده است
که من هم آنها را قبول دارم و در زمان مقرر آنها را به بنا گفتم .او با برگزار نکردن
انتخابی هم خود را قربانی کرد و هم علی ارسالن را ».گفتنی است علی ارسالن
فرنگیکار ایرانی تیم صربستان در فینال وزن  ۷۲کیلوگرم مسابقات قهرمانی
جهان-بلگرادبابرتریبرابرحریفیازجمهوریآذربایجان،صاحبمدالطالشد.او
درحالیصربهاراصاحبمدالطالکردکهپیشترمحمدبنااعتقادیبهاونداشت.

