
  برانک�و نيم�ه 
دنيا حيدري
    گزارش

نخست را واگذار 
كرد. اگرچه اين 
به معناي پايان كار نيست، اما كار او را در ادامه 
سخت تر كرده است. حاال همه اميد پروفسور 
به آزادي اس�ت، به ورزش�گاهي ب�ا 100 هزار 
هواداري كه مي توانند اميد را به او و شاگردانش 
تزري�ق كنند، اميد ب�راي بازگش�ت دوباره و 
جبران نتيجه. آزادي حاال همه اميد پرسپوليس 
ب�راي دس�تيابي ب�ه نخس�تين جام اس�ت. 
 بازي مي توانس��ت با نتيجه اي متفاوت به پايان 
برس��د. با نتيجه اي ج��ز باخت 2 ب��ر صفر اگر 
پرسپوليس همان تيم هميشگي بود، به خصوص 
در نيمه دوم، اما آن بازي منطقي سرخپوشان که 
بدون شک مهم ترين عامل موفقيت اين تيم در 
ليگ قهرمانان آسيا بود، در اين بازي ديده نشد. 
برانکو براي برد رفته بود. اين را عملکرد شاگردان 
او در نيمه نخست به خوبي نشان مي داد، نه فقط 
احتياطي براي کسب حداقل امتياز در کار نبود 
که يورش ها به دروازه کاشيما به قدري پرتعداد 
و جدي بود ک��ه ژاپني ها خود ني��ز تصورش را 
نمي کردند. پرس��پوليس همان دقايق نخس��ت 
مي توانست ضربه اي کاري به گوزن ها وارد کند 
اگر ارسال خوب نعمتي را عليپور قدر مي دانست، 
دقيقه پنجم بازي همه چيز به سود پرسپوليس 
مي ش��د و کار ميزبان س��خت، ام��ا بزرگ ترين 
نقطه ضعف پرس��پوليس که بي دقت��ي در زدن 
ضربات پاياني اس��ت و هدر دادن موقعيت هاي 

خوب در اين بازي هم يقه تي��م برانکو را گرفت 
تا نماينده ايران با دس��ت خالي کاشيما ساکر را 
ترک کند و خبرگزاري فرانس��ه در گزارش اين 
بازي بنويسد که پس��ران برزيلي، کاشيما آنتلرز 
را بر قله فينال ليگ قهرمانان آس��يا قرار دادند و 
AFC هم در واکنش به شکست پرسپوليس در 
ژاپن بنويسد که کاشيما نيمي از راه قهرماني را 

طي کرده است. 
    

ژاپني ها حمالت خوب و تند و تيزي انجام دادند. 
البته اين طبيعي بود، چراکه آنها از بازي خانگي 
برد مي خواس��تند. با اين حال کاشيما آن تيمي 
نبود که جان کره اي ها را براي رسيدن به فينال 
به لب رس��انده بود. شکس��ت اين تيم حتي در 
کاشيما ساکر کار س��ختي نبود اگر پرسپوليس 
در نيمه مربي��ان همان تيم هميش��گي بود، اما 
درست برخالف نيمه نخس��ت، ياران برانکو در 
نيمه دوم عملکردي کاماًل غيرمنتظره داشتند و 
مقهور برنامه هاي حريف شدند. سامورايي ها در 
نيمه دوم با مهار بشار رسن و منشا، مانع تغذيه 
خط حمله پرسپوليس شدند و به خوبي ارتباط 
خط هافبک پرس��پوليس را با خط حمله قطع 
کردند تا از تعداد و ش��دت حمالت پرسپوليس 
کاس��ته ش��ود. برنامه ديگر ميزبان رفتن روي 
اعصاب بازيکنان پرسپوليس بود که زود از کوره 
در مي روند. برنامه اي که ب��ه خوبي جواب داد و 
منجر به اخراج سيامک نعمتي در آخرين دقايق 
بازي ش��د و مي رفت تا ش��جاع را هم در همين 

مسير قرار دهد. البته اش��تباه برانکو در تعويض 
احمد نورالله��ي هم کمک ش��اياني به پيروزي 
سامورايي ها کرد. بازي دادن به اميد عاليشاه که 
هنوز به مرز آمادگي نرس��يده، يعني هدر دادن 
فرصت هاي طاليي دقايق پاياني بازي که کنترل 
آن بعد از گل نخس��ت از دس��ت پرسپوليس در 
رفته بود، به طوري که ي��اران برانکو ديگر حتي 
در مهار توپ هاي حريف و پاسکاري هم آن نظم 
هميشگي را نداشتند و بيش��تر احساسي بازي 
کردند. همين مسئله هم باعث شد کاشيما گل 
دوم را در عين ناباوري و صدالبته شانس��ي وارد 

دروازه بيرانوند کند. 
    

برانکو از نتيجه رقم خورده راضي نيست. او هنوز 
هم بر اين باور است که تيم او مي توانست برنده 
ميدان باش��د، اما داور اين فرصت را گرفت: »از 
داوري نااميد هستم. داور مي توانست يک ميليون 
سوت بزند، اما من به دو نمونه از اين اشتباهات 
اشاره مي کنم که مي توانست براي ما مفيد باشد. 
داور بايد بازيکن حريف را اخراج مي کرد، اما اين 
کار را نکرد. اشتباهاتي که داور داشت در نتيجه 

بازي تأثيرگذار بود.« 
البته نمي ت��وان منک��ر نامهربان ب��ودن داور با 
پرس��پوليس بود. داور چيني بارها بر خطاهاي 
مشهود سامورايي ها چشم بست، خطاهايي که 
مي توانست موقعيت هاي مهمي براي پرسپوليس 
باشد، خصوصاً که يکي از نقطه ضعف هاي کاشيما 
روي ضربات ايستگاهي اس��ت. شايد مهم ترين 

صحنه اين ب��ازي، گل دوم نماينده ژاپن بود که 
در موقعيتي مشکوک به آفس��ايد به ثمر رسيد، 
اما داور اعتقادي به اين مس��ئله نداشت. اگرچه 
نصيرزاده و فناي��ي بر اين باور هس��تند که گل 
دوم آفسايد نبوده، اما حس��ين عسگري رئيس 
پيشين کميته داوران و همچنين داوود رفعتي 
رئي��س دپارتمان داوري اي��ران و برخي ديگر از 
کارشناسان داوري چون حيدر سليماني بر اين 
باورند که داور مي توانس��ت گل دوم را آفس��ايد 

اعالم کند. 
    

حاال همه چيز به آزادي بستگي دارد. ياران برانکو 
هم مثل او اميدوارند. سرمربي سرخپوشان تأکيد 
مي کند پيروزي در ديدار برگشت با اين شرايط 
کار بسيار سختي است، اما معتقد است که تيمش 
مي تواند با حمايت هواداران دس��ت به هر کاري 
بزند. منش��ا هم مي گويد هدر رفتن موقعيت ها 
آنها را عصب��ي کرده بود، اما تأکي��د مي کند که 
در آزادي جبران خواهند کرد. سيدجالل نيز با 
عذرخواهي از هواداران پرسپوليس تأکيد مي کند 
که آنها خود را براي بازي برگشت آماده مي کنند. 
با وجود اينکه بازيکنان پرسپوليس اميدوارانه از 
جبران در راند دوم مي گوين��د، اما همانطور که 
برانکو هم تأييد مي کند، نمي توان منکر اين بود 
که سرخپوشان کار سختي در آزادي دارند و شايد 
اگر به قول ادموند بزيک آنها در کاشيما ساکر به 
آب و آتش مي زدند، حاال ش��رايط برايش��ان در 

آزادي کمي راحت تر بود. 

از استعفا نترسيد
استعفاي چند رئيس فدراسيون از سمت هاي خود در چند روز گذشته 
ورزش ايران را تحت تأثير قرار داده اس��ت. با اينکه بسياري از مديران از 
استعفا گريزانند و به شدت از آن مي ترسند، اما بايد به آنها يادآور شد کنار 
رفتن از مس��ئوليتي که توانايي انجامش را ندارند، نه تنها ناراحت کننده 
و ترسناک  نيس��ت، بلکه ثمرات زيادي هم براي مديريت کالن کشور و 

باالخص براي ورزش ايران دارد. 
بازنشستگي و عدم کارايي الزم داليلي هستند که در اين روزها باعث شده 
چند نفر از رؤساي فدراسيون ها قيد ادامه حضورشان پشت ميز رياست 
را بزنند. ناکامي مطلق کشتي ايران در رقابت هاي جهاني ديگر راهي جز 
رفتن براي رسول خادم باقي نگذاشت. رئيس مستعفي فدراسيون کشتي 
پس از آنکه نتوانست با بي مهري ها عليه اين رشته مبارزه کند، بعد از نتايج 
ضعيف تيم هاي آزاد و فرنگي در بوداپست نامه استعفايش را نوشت تا نشان 
دهد چسبيده به صندلي رياست نيست. از سوي ديگر چند رئيس ديگر از 
جمله رؤساي فدراسيون هاي هندبال، جودو و... باالخره از قانون تمکين 
کردند و از جمله مديران بازنشسته اي بودند که رفتند تا مديران نسل بعدي 

جايگزين آنها شوند. 
رفتن اين افراد را بايد به ف��ال نيک گرفت. ورزش ما سال هاس��ت که از 
شيفتگان رياست ضربه  می خورد، مديراني که به هيچ وجه از موضع شان 
کوتاه نمي آيند، خ��ود را بهترين مدي��ران دنيا مي دانن��د و براي حفظ 
سمت شان دست به هر کاري مي زنند. بررسي عملکرد فدراسيون هاي 
ورزشي و نتايج تيم هاي تحت پوشش آنها کار سختي نيست. متأسفانه 
سوءمديريت ها بارها به ضرر تيم هاي مختلف تمام شده و در آخر نيز رؤسا 

نه استعفا داده اند، نه توبيخ شده اند و نه عذرخواهي کرده اند. 
به همين خاطر است که بايد قدر تحوالت اخير مديريتي را دانست و اميدوار 
بود که سايرين نيز به خودشان بيايند، همان هايي که يا بازنشسته اند يا عماًل 
سودي به حال فدراسيون هاي متبوعشان ندارند و فقط يک صندلي مهم 
را اشغال کرده اند و براي آنکه از روي آن بلند نشوند، حتي اتفاقات داخلي را 

به خارجي ها راپورت هم مي دهند!
حميد درخش��ان و عليرضا رحيمي، دو رئيسي که قانون منع استفاده از 
بازنشسته ها شامل حالشان مي شد، روز گذشته و البته با تأخير استعفايشان 
را اعالم کردند تا شايد س��اير رؤساي بازنشس��ته نيز  تمکين از قانون را 
بياموزند و دست از لجاجت بردارند. البته در بين رؤساي باقي مانده هنوز 
هستند نفراتي که بايد به قانون احترام بگذارند و آن را به ورزشکارانشان 
هم بياموزند. انتظار مي رود آنها نيز همانند رحيمي و درخشان از استعفا 
نترسند و اجازه دهند مديران جوان عنان کار را به دست بگيرند. به غير از 
موضوع بازنشسته ها بايد به بحث ناکارآمدي مديران نيز توجه ويژه شود. در 
شکست يک تيم تنها ورزشکار مقصر نيست و عالوه بر کادر فني، مديريت 
نيز بايد پاسخگو باشد. با اين حال نتايج ضعيف چند فدراسيون مدال آور 
حاکي از آن است که آنها هم به هوا و فکر تازه نياز دارند. نبايد فرصت ها را از 

دست داد و منتظر نابودي کامل رشته هاي موفق بود. 
تأثيرات استعفاي خودجوش به مراتب بيشتر از برکناري است. مديري که 
خودش بهتر از هر کسي مي داند ديگر توانايي الزم را ندارد و ادامه حضورش 
آينده ورزش را به خطر مي اندازد بايد قبل از اينکه کار از کار بگذرد، نامه 
استعفايش را بنويسد تا هم حرفه اي بودنش را ثابت کند و هم حسن نيتش 
را. با وجود اين، اغلب آقايان رئيس چنان به پست و مقامشان دل مي بندند 
که تا پاي نابودي تيم هاي ملي هم پيش مي روند، اما استعفا بي استعفا. 
احترام به مردم و تمکين از قانون بايد الگوي مديران ورزشي باشد. تنها در 
اين شرايط است که مي توان انتظار داشت رؤساي بازنشسته يا ناکارآمد به 

شکل خودجوش فرصت را به سايرين بدهند. 

شيوا نوروزي

اميد پرسپوليس به تقاص شکست در آزادی
باخت برانکو و شاگردانش در راند اول فينال مقابل كاشيما

نگاهي به مسابقات وزنه برداري قهرماني جهان 2018
تيم جوان و کم ستاره ايران 
سکوي جهاني مي خواهد

رقابت ه�اي وزنه ب�رداري قهرمان�ي جه�ان از ام�روز ب�راي 
كش�ورمان آغ�از مي ش�ود و حس�ين س�لطاني در دس�ته ۷۳ 
كيلوگ�رم به عن�وان اولي�ن نماين�ده اي�ران روي تخته م�ي رود. 
از امريکا تا ترکمنستان، از قهرماني تا تالش براي دفاع از عنوان قهرماني؛ 
اين حکايت پوالدمردان کشورمان است که به عش��ق آباد رفته اند تا در 
رقابت هاي وزنه برداري قهرماني جهان ش��رکت کنن��د. برخالف دوره 
قبل اين بار تيم کشورمان در غياب ستاره هايش و با تيمي جوان که تنها 
سهراب مرادي را به عنوان چهره شاخص در ترکيب خود مي بيند، راهي 
مسابقات شده است و برخواه و شاگردانش کار سختي براي تکرار قهرماني 

پيش رو دارند. 
   دفاع از عنوان قهرماني با تيم ناقص

مسابقات جهاني ترکمنستان اولين آزمون جدي محمدحسين برخواه به 
عنوان سرمربي تيم ملي بزرگساالن است. برخواه که مدال برنز قهرماني 
جهان را در ويترين افتخاراتش دارد، حاال با هشت وزنه بردار به ترکمنستان 
رفته تا شاگردانش از عنوان قهرماني سال گذشته در امريکا دفاع کنند. 
سال گذشته بود که تيم کشورمان با پنج نشان طال، سه نقره و شش برنز 

به عنوان قهرماني دست پيدا کرد. 
سهراب مرادي )سه مدال طال در دس��ته 94 کيلوگرم( و علي هاشمي 
)دو طال و يک برنز در دس��ته 105 کيلوگرم(، کيانوش رستمي )نقره 
يک ض��رب 85 کيلو(، بهداد س��ليمي )نقره يک ض��رب و برنز مجموع 
دسته 105+کيلوگرم(، ايوب موس��وي )دو مدال برنز دسته 94 کيلو( 
و سعيدعلي حسيني )دو مدال برنز دسته 105+ کيلوگرم( مدال آوران 

کشورمان در امريکا بودند. 
يک س��ال بعد در حالي ايران به عنوان مدافع قهرماني به اين مسابقات 
رفته که در عش��ق آباد اوضاع فرق مي کند و وزنه برداري کش��ورمان با 
يک ترکيب متف��اوت و وزنه برداراني که اکثراً جوان هس��تند، پا به اين 
رقابت ها گذاشته است. سه وزنه بردار کش��ورمان در روزهاي آخر مجوز 
شرکت را پيدا نکردند تا ايران با حضور هشت وزنه بردار و ترکيبي ناقص 
به اين رقابت ها برود. حسين سلطاني)۷۳ کيلوگرم(، عارف خاکي)89 
کيلوگرم(، س��هراب مرادي و امير حقوقي)9۶ کيلوگرم(، علي هاشمي 
و رضا بيرانوند)102 کيلوگرم(، محمدرضا براري)109 کيلوگرم( و علي 
داوودي)109+ کيلوگرم( وزنه برداران اعزامي ايران به   رقابت هاي جهاني 
2018 هستند که از روز يک شنبه 1۳ آبان ماه کار خود را آغاز مي کنند. 
هرچند تيم کشورمان با ترکيب ناقص و جوان شده به ترکمنستان رفته، 
اما محمدحس��ين برخواه، س��رمربي تيم ملي وزنه برداري معتقد است 
ايران مي تواند روي س��کو قرار بگيرد. برخواه به خبرگزاري ايسنا گفته 
است: »خيلي اميدواريم، حتي با وجود ناقص بودن تيم مي توانيم يکي از 
سکوهاي قهرماني را به دست بياوريم. البته شانس قهرماني مان با توجه به 
ناقص بودن تيم کم شده، چون تيم چين با قدرت در اين مسابقات حاضر 

شده است، اما فکر مي کنم بتوانيم يکي از سکوها را به دست بياوريم.«
    ستاره های غايب

وزنه برداري کشورمان نسبت به دوره گذشته در مسابقات امسال غايبان 
سرشناسي دارد. بهداد سليمي، نايب قهرمان دوره گذشته پس از کسب 
مدال طالي بازي هاي آسيايي جاکارتا از تيم ملي وزنه برداري خداحافظي 

کرد تا يکي از غايبان بزرگ مسابقات جهاني ترکمنستان باشد. 
 سيدعلي حسيني هم که سال گذش��ته پس از هشت سال محروميت 
در جهاني امري��کا روي تخته رفت و دو مدال برنز کس��ب کرد، به دليل 
مصدوميت در مسابقات ترکمنس��تان غايب است. ديگر چهره شاخص 
غايب مسابقات جهاني 2018، کيانوش رستمي است، وزنه بردار دسته 
89 کيلوگرم کشورمان که پس از ناکامي در کسب مدال بازي هاي آسيايي 
و حاشيه هايي که به دليل تمرينات جداگانه داشت در اردوهاي تيم ملي 
براي مسابقات جهاني شرکت نکرد تا به صورت اتوماتيک از ترکيب ايران 

براي حضور در ترکمنستان خط بخورد. 
سهراب مرادي، علي هاشمي و محمدرضا براري تنها چهره هاي شاخص 
وزنه برداري در رقابت هاي جهاني ترکمنستان هستند. مرادي و هاشمي 
که در سال گذشته قهرمان جهان شده بودند، اميدهاي اصلي کشورمان 

براي کسب مدال در جهاني 2018 هستند. 
   اولين نماينده ايران امروز روي تخته مي رود

حس��ين س��لطاني، اولين نماينده ايران در جهاني ترکمنس��تان است 
که امروز روي تخته مي رود. رقابت 11 وزنه بردار گروه )A( دس��ته ۷۳ 
کيلوگرم امروز از ساعت 18:۳0 به وقت تهران برگزار مي شود و سلطاني 
با رکورد ورودي ۳۳۶ کيلوگرم به همراه کالرنس کومينگز امريکايي در 
رده آخر جدول قرار دارند. بيشترين رکورد ورودي متعلق به ژيانگ شي 

از چين با رکورد ورودي ۳48 کيلوگرم است. 
سلطاني جوان که تنها 19 سال دارد براي نخستين بار حضور در قهرماني 
بزرگساالن جهان را تجربه خواهد کرد. اين وزنه بردار در روزهاي پاياني 

به ترکيب اعزامي کشورمان به مسابقات جهاني اضافه شد. او چند 
روز پيش در قهرماني جوان��ان ايران وزنه زد، ام��ا پس از اينکه 
مشخص شد سه وزنه بردار ايران نمي توانند به مسابقات جهاني 
بروند، سلطاني هم مسافر ترکمنستان شد. کادر فني در مسابقات 

جهاني روي امتياز س��لطاني حس��اب کرده تا به تيم براي کسب 
سکو کمک کند. نايب قهرمان جوانان جهان 2018، نايب قهرمان 

نوجوانان جهان 201۶، قهرمان جوانان آسيا 2018 و نفر سوم جوانان 
آسيا 201۷، عناوين وزنه برداري است که امروز در اولين تجربه اش روي 

تخته مي رود. 

سعيد احمديان
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 جريمه کردم تا به خودتان بياييد
بعد از اينکه شفر حضور در مراسم سالگرد منصور پورحيدري را براي 
تمام بازيکنان اجباري و در پايان اين مراس��م در جلسه با بازيکنان به 
صورت کاماًل محکم و قاطع براي آنها صحبت کرد، اين بار نوبت فتحي 
بود که از بازيکنان تيم��ش بابت نتايج ضعيف ابت��داي فصل توضيح 
بخواهد. فتحي که جمعه شب در پايان جلسه با اعضاي هيئت مديره، 
20 درصد از قرارداد بازيکنان و کادر فني را کس��ر کرده بود، ديروز به 
محل تمرين اس��تقالل رفت و کاماًل جدي با بازيکنانش صحبت کرد. 
صحبت هاي مديرعامل اس��تقالل خطاب به بازيکنان تيمش اين بود: 
»شما را جريمه کردم تا به خودتان بياييد و بدانيد در استقالل فرصت 
هيچ اشتباهي نداريد. برويد، بجنگيد و تالش کنيد. اگر بتوانيد نتيجه 
را عوض کنيد، من 10 درصد از اين جريمه را مي بخش��م. هواداران با 
تمام نداري ها به استاديوم مي آيند، آنها گناه دارند. اين هوادار نمي تواند 
هر بازي، نتيجه نگرفتن تيمش را ببيند. بايد بيشتر تالش کنيد تا همه 

اين نتايج را فراموش کنند.«

خادم جانشين خادم!
در حالي که وزارت ورزش پس از گذش��ت  چند روز از استعفاي 
رسول خادم ديروز به صورت رسمي موافقت  خود را با اين استعفا 
اعالم کرد، به ميان آمدن نام چند چهره نام آشنا براي جانشيني 

خادم در فدراسيون نشان از عزم جدي وزارت براي انتخاب رئيس جديد دارد.
ديروز محمدرضا داورزني، معاون توس��عه ورزش قهرماني وزارت اعالم کرد طي يکي، دو روز آينده 
تکليف کشتي مشخص مي شود. وي گفت: »اميدوارم شاهد تحوالت مثبتي در کشتي باشيم.« در 
اين ميان اما برخي خيلي زود دست به کار شده اند تا 
بتوانند نظر مساعد وزارت ورزش را براي نشستن 
به جاي خادم جلب کنند. حسن رنگرز، عباس 
جديدي، عليرضا دبير و چند چه��ره ديگر از 
جمله اين نفرات هس��تند. با اين حال و به رغم 
اين سروصداها نام افراد ديگري نيز به ميان آمده 
که به نظر مي رسد از شانس باالتري براي تصدي 
رياست فدراس��يون ورزش اول کش��ور برخوردار 
باشند. نفراتي چون عليرضا حيدري، نايب رئيس چند 
سال قبل فدراسيون که به خاطر اختالف با رسول 
خادم ترجيح داد، کنار برود و مهم تر از او، اميررضا 
خادم که البته در پس��ت هاي مختلف مديريتي 
تجربه کار داش��ته و ناگفته پيداست که از تمام 
گزينه هاي نامبرده به وزارت ورزش نزديک تر است. 
بنابراين مي توان از همين ح��اال به صورت تقريبي 
عنوان کرد که جانشين خادم، خادم است. مردي که 
بايد ديد سياست هاي برادرش را در پيش مي گيرد يا 

اينکه کشتي را وارد فاز جديدي مي کند.

 رحيمي و درخشان استعفا دادند
 با نزديك شدن 

حامد قهرماني
  بازتاب 

به 24 آبان ماه 
ديگ�ر  ح�اال 
بازنشسته هاي شاغل در ورزش كشور بيشتر 
از هر زمان ديگري به رفت�ن و خداحافظي با 
مي انديش�ند. رياست ش�ان  پس�ت هاي 

در حالي که پيش از اين، رؤساي فدراسيون هاي 
قايقران��ي، ناش��نوايان 
و س��ه گانه با اس��تعفاي 
زودهن��گام قانون مداري 
خ��ود را ب��ه رخ هم��ه 
کش��يدند و خيلي راحت 
کن��ار رفتند، دي��روز هم 
اختي��ار فدراس��يون هاي 
هندب��ال و ج��ودو پس از 
کش و قوس هاي فراوان به 
سرپرستان موقت سپرده 
ش��د. البته هنوز تکليف 

برخي فدراس��يون هاي ديگر از جمله واليبال و 
فوتبال مشخص نيس��ت. اين در شرايطي است 
که وزارت ورزش هنوز هم نمي خواهد به صورت 
رس��مي نام رؤساي فدراس��يون هايي را که بايد 
بروند، اعالم و آنه��ا را وادار به اس��تعفا کند. در 
چنين ش��رايطي برخي ش��يطنت ها و رساندن 
اخبار داخلي به فدراسيون هاي بين المللي نيز در 

اين مسئله بي تأثير نبوده است. با اين حال ديروز 
عليرضا رحيمي از رياست فدراسيون هندبال کنار 
رفت و جاي خود را موقتاً به رمضانعلي دولو داد. 
بعد از رحيمي نوبت به محمد درخش��ان رئيس 
فدراسيون جودو بود تا باالخره بعد از تعارف هاي 
زياد از س��مت خود کنار برود و ج��اي خود را به 
صورت موقت ب��ه عمادی به عنوان سرپرس��ت 

موقت فدراس��يون جودو  بدهد. درخش��ان بعد 
از اس��تعفا گفت: »ناراحتم که از ج��ودو فاصله 
مي گيرم، اما خوشحالم که در فضايي آرام استعفا 
دادم. هر کمکي از دستم بربيايد، انجام مي دهم. 
به مسئوالن اتحاديه جودوي آسيا و فدراسيون 
جهاني هم گفته ام که اين قانون مصوب کش��ور 

است و بايد از آن تمکين کنيم.« 

فريدون حسن
  چهره 

–

دربي خودروسازان   در هفته پنجم ليگ واليبال
هفته پنجم ليگ برتر واليبال در حالي امروز برگزار مي شود که در مهم ترين 
بازي سايپا به مصاف پيکان مي رود. در س��اير بازی ها، شهرداري تبريز 
ميزبان خاتم اردکان است، پيام مشهد و شهروند اراک سومين بازي اين 
هفته را در مشهد برگزار مي کنند. شهرداري ورامين به مصاف شهرداري 
اروميه می رود،  عقاب نهاجا با کاله مازندران روبه رو مي شود و شهرداري 

گنبد نيز ميزبان تيم جوان درناي اروميه است. 


