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همگروهی ملیپوشان با اسپانیا ،پرتغال و مراکش

ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ

برانکو طلسم ذوبآهن را شکست

سرسختی »کرملین« با ایران

هجوم کاربران ایرانی به شبکههای
اجتماعی

پرسپولیس قهرمان نیمفصل

دایی :حریف دست و پا بستهای
نیستیم

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ

 پرسپولیس با یک برد پرگل قهرمانی نیمفصل
را جشــن گرفــت .صدرنشــین لیــگ برتــر دیروز
میزبــان ذوبآهن بود که موفق شــد با چهار گل
حریف خود را شکســت دهد .علی علیپور ،کمال
کامیابینیا ،گادوین منشا و فرشاد احمدزاده زننده
گلهــای پرســپولیس بودند .برانکــو ایوانکوویچ
بــرای اولینبار موفق شــد ذوبآهن را شکســت
دهد ،ضمن اینکــه نتایج امیــر قلعهنویی مقابل
پرســپولیس ادامه پیدا کرد .توقف پارس جنوبی
و پیــکان ایــن فرصت را به پرســپولیس داد تا در
فاصله یک هفته مانده به پایان دور رفت قهرمان
نیمفصل شود .پرســپولیس یک بازی عقبافتاده
هــم دارد .پارس جنوبی ،تیم دوم جدول ،دیروز با
نفت تهران صفر -صفر مســاوی کرد اما همچنان
تیم دوم جدول باقی ماند.
پدیده هم بــا برد  ۲بر صفر در داربی مشــهد
مقابل ســیاهجامگان خــود را در جمــع مدعیان
حفــظ کرد .این بــازی اولین حضــور رضا عنایتی
روی نیمکت سیاهجامگان بهعنوان سرمربی بود.
دیدار نفت آبادان با تراکتورســازی هم با تســاوی
به پایان رســید .چهار دیــدار هفته چهاردهم هم
پنجشــنبه برگزار شــد که فوالد و گسترش فوالد
موفــق شــدند حریفان خــود را شکســت دهند.
گسترش فوالد در تبریز دســت به کار بزرگی زد و
موفق شــد با هتتریک سامان نریمانجهان  ۳بر
یک سایپا را شکست دهد .دیدار سپاهان -استقالل
خوزســتان یک-یک شــد .این دیدار برای عبداﷲ
ویسی ،سرمربی کنونی استقالل خوزستان و سابق
ســپاهان حیثیتی بود که او با یــک گل دیرهنگام
ســپاهان را ناکام گذاشــت .فوالد هم با برتری ۲
بر یک مقابل ســپیدرود رشت به رده سوم جدول
صعود کرد.
اســتقالل که با برد مقابل گسترش فوالد جان
تــازهای گرفتــه بــود در هفته چهاردهــم مقابل
پیکان متوقف شــد .این نتیجه باعث شد تا عنوان
ضعیفترین خط حمله لیــگ همچنان در اختیار
استقالل باشــد .این تیم البته چهار بازی است که
گل نخورده است .اســتقالل با این تکامتیاز برای
اولینبار به نیمه باالی جدول صعود کرد و هشتم
شد .در صدر جدول پس از پرسپولیس ۳۰امتیازی
تیمهای پارس جنوبی ،فوالد و پیکان دوم ،ســوم
و چهارماند.

نگه دارد ،چارهای به غیر از پیروزی مقابل نماینده آفریقا
سجاد فیروزی :ســرمای کاخ کرملین برای فوتبال ایران
ندارد؛ بهویژه اینکه قرار اســت با این تیم در اولین دیدار
به گرمای روابط دیپلماتیک دو کشــور نشد؛ این کاخ که
هم بازی کند .کیســت که نداند پیروزی در دیدار نخست
شب گذشته میزبان مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۱۸
از نان شب هم واجبتر است .دیگر تیمی که شاید بتوان
روسیه بود ،سرنوشت سختی برای ایران در جام پیشرو
امیدی داشت که کیروش و شاگردانش نمایش پایاپایی
رقم زد؛ ایران که با کارلوس کیروش تالش میکند برای
با آن داشته باشند ،پرتغال است؛ روی کاغذ شانسی برای
اولینبار در تاریخ از مرحله گروهی صعود کند و به مرحله
برتری مقابل پرتغال با کریستیانو رونالدو وجود ندارد ولی
یکهشتم نهایی جام جهانی برسد ،حاال باید تقریبا به این
اگر قرار باشد دوباره نمایشــی شبیه به تقابل با آرژانتین
خواســته به چشم یک آرزو نگاه کند؛ شاگردان کیروش
در جام جهانی گذشته ،در زمین پیاده شود ،شاید پرتغال
با ایســتادن در گروه دوم رقابتهای جام جهانی ،یکی از
متوقف شود و در خوشبینانهترین حالت ممکن مغلوب
ســختترین گروههای ممکن را به خود دیدند ،جایی که
ایران شــود .برای این موضوع خوشبینانه هم میتوان
با اسپانیا ،پرتغال و مراکش همگروه شدند و یکی از چند
دو دلیــل راضیکننده آورد؛ اول اینکه کارلوس کیروش
گروه »شــبهمرگ« جام جهانی پیشرو را تشکیل دادند.
پرتغالی اســت؛ هم هدایت تیم ملی فوتبال این کشــور
همگروهی با دو تیم قدر دنیا یعنی اسپانیا و پرتغال کافی
را بر عهده داشــته و هم اینکه شــناخت فوقالعادهاي
اســت تا هیچ کارشناســی در فوتبال دنیا ،شانسی برای
از فوتبال این کشــور دارد؛ از تیمهای پایهایاش گرفته تا
صعود تیم ملی ایران قائل نشــود؛ اولی سابقه قهرمانی
بزرگســاالنش .از این گذشــته کیروش دل خوشی هم
در جام جهانی را دارد و دومی هم که بهتازگی به عنوان
از مسئوالن فدراســیون فوتبال پرتغال ندارد و شاید این
قهرماني اروپا رســیده و از همه مهمتر اینکه یکی از دو
موضوع انگیزهاش برای نتیجهگرفتــن مقابل پرتغال را
بازیکن برتر دهه گذشــته فوتبال دنیا ،یعنی کریســتیانو
دوچندان کند .مورد دوم اما ماهیت تیم پرتغال اســت؛
رونالدو را هم در اختیار دارد .از بین سه تیمی که در گروه
این تیــم نهتنها به کریــس رونالدو اتکای زیــادی دارد
 Bدر کنار ایران قرار گرفتهاند ،ملیپوشان فقط با پرتغال
بلکــه در تورنمنتهای مهم نشــان داده در دیدارهای
در جام جهانی مصاف داشــتهاند که آن هم با شکست
اول مشــکالت زیادی دارد و بعدا رفتهرفته خودش را به
 ۲بر صفر همراه شد؛ دیداری که اتفاقا یکی از گلهایش
مراحل باالتر میرســاند؛ از بخت بد ایران ،بازی ســوم با
را همیــن کریس رونالدو ،دارنده چهار توپ طالی دنیای
پرتغال است؛ دیداری حساس که شاید تا آن زمان پرتغال
فوتبال زد.
شانسی برای صعود وجود دارد؟
هم برای مرگ و زندگیاش بازی کند.
اسپانیا؛ فرصتی برای تنهزدن به بزرگان
حتی با نگاهی خوشبینانه هم ســخت اســت که
برای پانزدهمینبار است که »الروخا« تجربه حضور
تصور شــود ایران شانسی برای صعود به مرحله حذفی
رقابتهای جام جهانی دارد؛ بااینحال کیروش در جام
در جام جهانی را دارد و یک بار هم در سال  ۲۰۱۰قهرمان
دنیا شده است .نیازی به معرفی ستارههای بیشمار این
جهانی گذشته نشان داد که دستکمگرفتن ایران ،حداقل
در تقابل با تیمهای بزرگ دنیا کار اشــتباهی اســت .اگر
تیم نیســت چون همه در ســطح بــاال و در مطرحترین
تیمهای ممکن بازی میکنند؛ اینیستا ،کاپیتان بارسلونا در
اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی کنار گذاشته
کنار ســرخیو راموس ،کاپیتان رئالمادرید از باتجربههای
و یکی از شانسهای صعود به این تیم داده شود ،باید به
تقابــل با مراکش و پرتغال بهعنوان تقابل مرگ و زندگی
این تیم در جام جهانی خواهند بود و ایســکو و آسنسیو
هــم میتواننــد پدیدههای
برای ایران نگاه کرد؛ مراکش
این تیم باشــند .اسپانیا سه
که از سید چهار به این گروه
برنامه بازیهای ایران
رسیده ،ضعیفترین رنکینگ
بــار فاتح جــام بینقارهای
 مراکش -ایران ۱۵ :ژوئن  ۲۵) ۲۰۱۸خرداد
شده و یک بار هم بازیهای
را دارد ولــی ایــن بــه آن
 ،(۹۷ساعت  ،۱۸:۳۰ورزشگاه سنپترزبورگ
ها
معنا نیســت که مراکشی
المپیک را برده .این تیم در
 ایران -اســپانیا ۲۰ :ژوئن ۳۰) ۲۰۱۸خرداد
 ۱۰دوره قبلــی جام جهانی
هســتند.
تیــم ضعیفی هم
 ،(۹۷ساعت  ،۲۱:۳۰ورزشگاه کازان آرهنا
همواره حضور داشته و در
بخواهد
ایران
بااینحال اگــر
 ایران -پرتغال ۲۵ :ژوئن ) ۲۰۱۸چهارم تیر
مرحله
به
صعودش
شانس
مجموع ۱۴باری که پیش از
 ،(۹۷ساعت  ،۲۱:۳۰ورزشگاه سارانسکر
این تجربه حضــور در جام
حذفی جــام جهانی را زنده

 کاربــران ایرانــی پس از مشخصشــدن قرعه
ایران ،خواســتههای خود را در صفحات شخصی
ســتارههای تیمهای همگروه ایران مطرح کردند.
پس از قرعهکشــی کاربران ایرانی به صفحههای
ســتارههای پرتغال و اســپانیا هجوم بردند .البته
در این میان دوباره بــه بازیکنان بزرگ این دو تیم
توهین نیز شــد .به صفحه کافو ،اســطوره فوتبال
برزیل که قرعه ایران را هم انتخاب کرد حمله شد.

جهانی را چشیده ،شش بار در مرحله گروهی حذف شده،
دو بار در یکهشتم ،چهار بار در یکچهارم و یک بار هم
در نیمهنهایی کنار رفته اســت .همانطور که عنوان شد
این تیم ســال  ۲۰۱۰هم فاتح دنیا شد .الروخا همانطور
که این اواخر نشــان داده ،تیمی بسیار تهاجمی است که
میتوانــد دروازه هر تیمي را باز کند؛ آن هم بیش از یک
بار .بازیهایی که اســپانیا در ادوار مختلف جام جهانی
هم داشــته ،بیانگر این موضوع است؛ آنها تابهحال ۵۹
مســابقه در جام جهانی داشــتهاند و در این بازیها ۹۲
بار دروازه رقیب را باز کردهاند؛ یعنی بهطور میانگین ۱٫۶
گل زده در هر مســابقه .برای رسیدن به این جام جهانی
هم که شــاگردان جولن لوپتگی سنگ تمام گذاشتهاند؛
آنهــا از  ۱۰بازی که در مرحله انتخابی داشــتهاند ۹ ،برد
و یک تساوی ثبت کردهاند؛  ۳۶گل زدهاند و فقط سه بار
گل خوردهاند .ایران و اسپانیا هرگز با هم بازی نکردهاند.
پرتغال؛ مالقات با رونالدو بعد از  ۱۲سال
پرتغال دومین تیم پرافتخار گروه ایران اســت؛ این
تیم که ســال  ۲۰۱۶فاتح رقابتهای یورو شــده است،
فعال در رنکینگ فیفا تیم سوم و برای هفتمین بار است
که تجربه حضور در جام جهانی را به دســت میآورد.
همان ســال  ۲۰۰۶که بــا ایران در جــام جهانی بازی
کردند تا نیمهنهایی پیش رفتند و یکی از بهترین نتایج
تاریخشــان در جام جهانی را گرفتند .هرچند آنها سال
 ۱۹۶۶هم در جام جهانی یکبار به نیمهنهایی رسیدند.
پرتغالیها هم از سال  ۲۰۱۴تاکنون هدایت تیمشان را به
فرناندو سانتوس باتجربه سپردهاند ،با اتکا به هنرنمایی
کریس رونالدو روزهای خوشــی را تجربه کردهاند .این
تیم هم پر از ستاره است که شاید دو چهره اصلیشان
کریس رونالدو ،فوقســتاره رئالمادرید و برناردو سیلوا
باشد که در منچسترسیتی بازی میکند .این تیم عالوه
بر حضور در نیمهنهایی جام جهانی یکبار سابقه فتح
جام بینقارهای را هم دارد .پرتغالیها هم تیم باثباتی
در یکی ،دو دهه گذشــته نشان دادهاند و از سال ۲۰۰۲
تاکنــون در همه ادوار جام جهانی حضور داشــتهاند.
در شــشبار قبلی که این تیم در جام جهانی به میدان
رفته ،سه بار از همان مرحله گروهی کنار رفته و دو بار
هم که در نیمهنهایی مغلوب رقبا شــده است .یکبار
این تیــم از گروهش صعود کرده در یکهشــتمنهایی
با جــام وداع کرده اســت .البته عملکــرد این تیم در
گلزنی هم تقریبا شبیه به عملکرد اسپانیا است ،چون
آنها در  ۲۶مســابقهای که تا اینجا در جامهای جهانی
داشتهاند ۴۳ ،گل زدهاند؛ یعنی میانگین  ۱٫۷گل زده در

هر مسابقه .درست است که همتیمیهای رونالدو در
روزهای آخر بلیت سفرشــان به روسیه را اوکی کردند،
ولی در مرحله انتخابی کارنامه خوبی داشــتند؛  ۹برد
و فقط یک شکســت .مورد دیگری که کارنامه این تیم
را شــبیه به اســپانیا میکند ،تعداد گلهای زدهاش در
مرحله انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸اســت؛  ۳۲گل زده
و فقط چهار گل خــورده .ایران و پرتغال تاکنون دو بار
باهم بازی کردند که هر دو بار پرتغال برنده شــد .یک
برد  ۳بر صفر در ســال  ۱۹۷۲و پیــروزی  ۲بر صفر در
جام جهانی.
مراکش؛ شانس بردن حریف سرسخت
این تیم از ســید چهارم به این گروه رسیده و طبیعی
اســت که رنکینگــش در فیفــا از بقیه پایینتر باشــد.
مراکشیها که روی کاغذ راحتترین تیم گروه  Bمحسوب
میشــوند ،تیم  ۴۸فیفا هستند و درست مثل ایران برای
پنجمین بار اســت که طعم حضور در جــام جهانی را
میچشند .این تیم البته یک ویژگی دارد که آنها را از ایران
برتر نشان میدهد؛ آن هم وضعیتشان در دورههای قبلی
حضور در جام جهانی است ،چون با وجود همین تجربه
کم یک بار در ســال  ۱۹۸۶از گروهشــان صعود کردهاند
و خودشان را به یکهشتمنهایی رساندهاند .مراکشیها
هم چندین بازیکن مطرح در ســطح باالی فوتبال دارند
که مهدی بن عطیه در رأس همه آنهاســت؛ این بازیکن
برای یوونتوس بازی میکند و تجربه بسیار زیادی دارد .به
غیر از او باید حکیم زیاش ،بازیکن تیم آژاکس آمستردام
و البته یونس بلهنده را نام برد که در گاالتاســرای بازی
میکنند .مراکش تیم کمترشناختهشــدهای برای فوتبال
ایران اســت ولی »شــیرهای اطلــس« که بــا اروه رنار
فرانسوی ،بهعنوان ســرمربی ،روزهای خوشی را سپری
کردهانــد ،در منطقه آفریقا در مرحلــه انتخابی نمایش
خوبی داشتند و با شکســتدادن  ۲بر صفر ساحل عاج
در آخرین روز ،جواز صعود به جام جهانی را گرفتند .این
تیم پیش از ایــن  ۱۳بازی در جام جهانی انجام داده که
در آنها  ۱۲گل زده اســت؛ یعنی میانگین  ۰٫۹گل زده در
هر بازی .شاید نقطه قوت مراکشــیها ،مثل ایران ،خط
دفاعیشان باشد .شیرهای اطلس در راه رسیدن به جام
جهانی  ،۲۰۱۸هشت بازی انجام دادند که چهار برد ،سه
تساوی و یک شکست برای آنها رقم خورده است .نکته
شــایان توجه این است که مراکشیها در این بازیها ۱۳
گل زدند و فقط یک گل خوردند .ایران و مراکش ســابقه
یک تقابل دارند که به یک بازی دوســتانه در سال ۲۰۰۲
برمیگردد و ایران در ضربات پنالتی مراکش را برد.

ﮐﻰروش :از ﻫﻢﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺘﻢ
ســرمربی تیم ملی ایران از قرعه ســخت ایران
در جــام جهانی  ۲۰۱۸ابراز نارضایتی کرد .کارلوس
کیروش شب گذشته در حاشیه مراسم قرعهکشی
گفت» :از قرعه ایران نمیتوانم خوشــحال باشــم.
اســپانیا و پرتغال دو تیم خاص برای من هســتند.
برای ما رقابتهای ســختی خواهد بود .همیشــه
جــام جهانی ســخت اســت و فرقــی نمیکند در
چه گروهی حضور داشــته باشــیم؛ امــا زمانی که
با اســپانیا ،قهرمان جهان و پرتغــال ،قهرمان اروپا،
همگروه میشویم ،شــرایط کامال متفاوت میشود.
این قرعه برای من بهترین نبود« .سرمربی پرتغالی
دربــاره قدرتمندترین حریف ایــران در جام جهانی
توضیح داد» :ابتدا باید بــه مصاف مراکش برویم،
پس بایــد خود را برای بازی پیــشرو خیلی خوب
آماده کنیــم .از همه مهمتر این اســت که ایران با
اشــتیاق و احترام بازی کند و با افتخار جام جهانی
را ترک کند .بدون شــک اسپانیا و پرتغال اگر اشتباه
بزرگی نکنند ،شــانس اول صعود هستند .احتمال
کمی وجود دارد که دو تیــم دیگر این گروه به دور
بعد صعود کنند« .کیروش درباره ترس از اســپانیا
گفت» :همهچیز اســپانیا ترسناک است« .او درباره
صحبت با یولن لوپتگی ،ســرمربی تیم ملی اسپانیا،
گفــت» :با هم صحبت کردیم و لوپتگی با خنده به
من گفت آرام باش ،آرام باش«.
کیروش ادامه داد» :تیم ما در مرحله انتخابی
باخت نداشت .بازی با مراکش سخت خواهد بود.

حریفان دشــواری داریم و باید ببینیــم چه رقابتی
بــا حریفان خواهیم داشــت .چیزی کــه ما در تیم
معرفی کردیم ،بازیکنــان فوقالعادهمان بودند که
تعهد خیلــی باالیی از خود نشــان میدهند .تمام
تالشمــان را میکنیم تا فوتبــال خوبی ارائه کنیم.
مــا بدون باخت و بهعنوان تیم دوم به جام جهانی
رفتیم و ســعی میکنیم این روند را ادامه دهیم .ما
نمیخواســتیم مقابل تیمهای سخت و بزرگ بازی
کنیم .انتظارم این بود که مقابل روســیه بازی کنیم،
ولی االن مقابل دو کشور خاص بازی میکنیم .فکر
میکنم شــانس خوبی در این گــروه داریم .در هر
بازی هدفمان خیلی ســاده است؛ اینکه برای مردم
ایران خوشحالی ایجاد کنیم«.
واکنش سرمربی اسپانیا به همگروهی با ایران
ســرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا به همگروهی
با ایران واکنش نشــان داد .یولن لوپتگی دراینباره
گفت» :گروه ســخت و پیچیدهای است و بازیهای
خیلی سختی را پیشرو خواهیم داشت .هیچکس
تیمهــای حاضر در گــروه ما را آســان نمیداند«.
سرمربی اســپانیایی درباره ایران هم صحبت کرد:
»ایــران و مراکش؟ گــروه خیلی ســختی خواهد
بــود .ایران پیــش از دیدار با ســوریه )آخرین بازی
مرحله مقدماتی( ،گلی دریافت نکرده بود .این تیم
مدتهاست تحت هدایت کارلوس کیروش است.
ایران اولین تیم آســیایی بود که توانســت به جام
جهانی صعود کند«.

 آقــای گل فوتبــال جهان گفت :ســختترین
قرعه ممکن نصیب ایران شــد و کارمان ســخت
شــد .علی دایی گفت» :گروه مــا از تمام دورهها
ســختتر اســت .پرتغال قهرمان اروپاســت و
اســپانیا از تیمهای مطرح است که ایتالیا را عین
آبخــوردن شکســت داد .مراکــش را هم نباید
دســتکم گرفت ،چون یکــی از بهترین تیمهای
آفریقایــی اســت .تیم ما هم در چند ســال اخیر
بــا کیروش خــوب کار کــرده و حریف دســت
و پــا بســتهای برای اســپانیا و پرتغــال نخواهد
بود .شــانس آوردیم بازی اول بــا مراکش بازی
میکنیم و یــک برد خوب ما را امیدوارتر میکند.
درخواســتم از فدراســیون فوتبال این اســت که
بازیهای تدارکاتی خوب را با تیمهای همسبک
اسپانیا و پرتغال برگزار کنند«.

برانکو :گروه ایران سخت نیست
وحشتناک است
 سرمربی پرســپولیس بعد از اعالم قرعهکشی
جام جهانی از ســختی گروه ایران صحبت کرد و
ابراز امیدواری کرد شــاگردان کیروش با نمایشی
موفق از آن خارج شــوند .برانکــو ایوانکوویچ به
ورزش سه گفت» :گروه سخت نه ،واقعا وحشتناک
بــود .البته هم ایران و هم کرواســی در گروههای
پیشرو
دشــواری قــرار گرفتهاند و کار دشــواری ِ
خواهند داشت« .برانکو ایوانکوویچ درباره شانس
صعــود ایران در این رقابتهــا توضیح داد» :چرا
شانس نداشته باشــیم .فوتبال فرصت شانس را
هم به شما میدهد و باید برای تصاحب آن آماده
باشــیم .در دوره قبلی با آرژانتیــن ایران عملکرد
خوبی داشــت و اکنــون تیم ســازمانیافتهای در
اختیار ایران اســت که میتواند از هر شانســی به
سود خود استفاده کند«.

ﮔﺰارش
روایت فدراسیون کبدی از روسریسرکردن
مرد تایلندی تکذیب شد

سامپراچ فونچو :به من گفتند باید
حجاب داشته باشم
 شــرق :جنجالهــا بــر ســر ورود غیرقانونی
ســامپراچ فونچو ،مربی تیم کبــدی بانوان تایلند،
در رقابتهای آسیایی گرگان همچنان ادامه دارد.
فدراسیون کبدی ایران درحالی از سوم تا پنجم
ماه جاری میزبان پنجمین دوره مســابقات کبدی
قهرمانــی زنان آســیا بود که انتشــار عکسهایی
از مربی مرد تیم تایلند در ســالن بــازی ،آنها را با
چالشی بزرگ روبهرو کرده است .این مرد تایلندی
در حرکتــی که خیلیهــا آن را فریبکارانه تلقی
میکنند ،بــرای آنکه بتواند مســابقه تیمش را از
نزدیک ببیند ،مجبور شده است روسری سر کند.
انتشــار تصاویر باحجاب این مــرد تایلندی در
ســالن مســابقات کبدی زنان در گرگان آنقدر در
شــبکههای مجازی و رســانههای رســمی کشور
بازتــاب منفی پیدا کرد که مســئوالن فدراســیون
کبــدی را هم وادار به واکنــش کرد؛ واکنشهایی
عجیب کــه هیچکــدام توجیهــات قانعکنندهای
بــرای درک این موضوع نداشــت .روابطعمومی
فدراســیون در ابتدا اعالم کرد» :روسریسرکردن
این مرد ،ابتکار شــخصی خودش بوده .کســی به
او نگفته برای حضور در سالن باید حجاب داشته
باشی .مســئوالن برگزارکننده بعد از مدتی متوجه
این مسئله شدند و او را از سالن بیرون کردند«.
بعــد از توجیهات غیرمنطقــی روابطعمومی،
محمدرضــا مقصودلو ،رئیس فدراســیون کبدی،
در اظهارنظرهایــی تأملبرانگیــز عکسهــای
منتشرشده را حاصل شیطنت یک عکاس دانست
و کمکاری مســئوالن برگزارکننده مســابقات را به
عکاســان و جامعه رســانه ربــط داد .مقصودلو
حتی تأکیــد کرد این جنجالهــا توطئه انتخاباتی
علیه او بوده تا نتوانــد برای دوره جدید انتخابات
ریاست فدراســیون کبدی که چند روز دیگر برگزار
میشــود ،رأی بیاورد .تب داغ بهاشتراکگذاشتن
عکسهــای محجبــه ایــن مربی مرد در ســالن
مسابقات کبدی زنان در شبکههای مجازی باعث
شد تا این موضوع بهسرعت به سوژهای مهم برای
رســانههای خارجی نیز تبدیل شود .این اتفاق در
حالی برای رســانههای خارجی هم جای ســؤال
داشت که گفتوگوی آنها با سامپراچ فونچو تمام
ادعاهای فدراسیونیها را رد کرد.
ادامه در صفحه ۱۹

