برانکو ایوانکوویچ:

مشکلی با محسن مسلمان ندارم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه مشکلی با محسن مسلمان ندارد ،گفت :هنوز
تصمیمی درباره بشار رسن و حضور این بازیکن در تیم المپیک عراق نگرفتهام.
برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از
بازی پرسپولیس مقابل پدیده مشهد در هفته
دوازدهم رقابتهای لیگ برتر در سازمان لیگ
برگزار شد ،به تشریح شرایط تیمش پرداخت.
برانکو یادآور شد :اعتقاد دارم و امیدوارم وقایع
اخیری که حول و حوش باشگاه و تغییرات
احتمالی ایجاد شده ،تغییرات چندانی روی
بازیکنان نداشته باشد .ما حرفه ای هستیم و
باید کار خودمان را انجام بدهیم .باید به وظیفه
خود مقابل هواداران که انرژی بزرگی برایمان
هستند ،پایبند باشیم و روند بردها را به خاطر
آنها ادامه بدهیم.
برانکو درباره احتمال تغییر مدیرعامل
پرسپولیس و مشکالت مالی باشگاه ،تصریح
کرد :مهمترین مسأله ،بحث مالی است .اینها
بازیکنان حرفه ای هستند و به خاطر پول بازی
ها
می کنند .این شغل و حقوق ماست .بعضی
حتی فامیلهایشان را از این راه تغذیه می
کنند .طبیعی است در پرداختهای مستمر
خللی ایجاد می شود اما به بازیکنانم تبریک می
گویم به خاطر شوق و تالششان در تمرینات و
مسابقات و این مشکالت مالی حس نمی شود.
روز گذشته بازیکنان درصدی از پرداختی را
گرفته اند .ما هم انتظار داریم مشکالت مالی
های
کمتر و کمتر شود .آنها حرفه ای هستند و زندگی آنها از این راه می گذرد و روی برنامه
زندگی خود حساب می کنند.
وی درباره مشکلش با محسن مسلمان و احتمال بازی ندادن به این بازیکن ،گفت:
کدام مشکل؟ ما مشکلی با مسلمان نداریم .طبیعی است بازیکنان از تعویض ناراحت بشوند
ولی چه مشکلی دارد؟ چه کسی تضمین کرده یک بازیکن تا آخر فصل فیکس باشد؟
برانکو در پاسخ به سؤالی مبنی بر بازگشت سخت پرسپولیس به بازی در مسابقاتی که از
حریف عقب می افتد ،تأکید کرد :ما مهدی طارمی که دو سال بهترین بازیکن ایران بوده
است را نداریم ولی اگر بخواهیم کار را با فصل قبل مقایسه کنیم ،امسال  6گل بیشتر زده ایم.
از نظر امتیازی هم امسال نسبت به سال گذشته بیشتر امتیاز گرفته ایم .ضمن اینکه امسال
قهرمان جام حذفی را هم شکست داده ایم .ما حتی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بازی
کردیم .امسال نسبت به سال گذشته از هر نظر موفقتر بوده ایم.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره وضعیت بشار رسن و اینکه آیا
باشگاه با درخواست فدراسیون عراق برای رها کردن این بازیکن موافقت می کند؟ گفت :این
سئوال جالبی است! بشار خیلی خوب با تیم هماهنگ شده است .در حال حاضر او بازیکن
فیکس ما شده است .بشار بازیکنی است که قطعاً پرسپولیس می تواند از او انتظارات زیادی
داشته باشد .این افتخاری برای بشار است که می خواهد به تیم امید عراق کمک کند .حاال
من در دو راهی سختی قرار دارم .هنوز تصمیمی نگرفته ام و فع ً
ال وقت دارم.

گنجینه مدالهای آستان قدس رضوی ؛

مدالهاییکهافتخارآفرینانبهساحتامامرضا(ع)هدیهکردند

طی سالهای گذشته بسیاری از افتخارآفرینان علمی و ورزشی و فرزندان ایران زمین که در
عرصههای جهانی افتخار آفریدند مدالهای خود را به آستان مقدس حضرت رضا(ع) اهدا
کردند.
بسیاری از ورزشکاران و نخبگان کشورمان با اهدای مدال به موزه امام رضا(ع) سرمایهای
عظیم برای عرض ارادت و محبت به آن حضرت و جاودانه شدن نام خود فراهم کردند.
این افتخارآفرینان ،پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسالمی ایران را در میادین جهانی به
های قهرمانی
اهتزاز در آوردند و بنا به ارادت قلبی به مضجع شریف امام رضا (ع) مدالها و کاپ
خود را به موزه آستان قدس رضوی اهداء کردند.
عالوه بر مدال ،بازوبند ،کاپ ،تندیس و توپ طال به این گنجینه ارزشمند افزوده شده است،
های اهدائی مرحوم جهان
مدال قهرمانی کمیل قاسمی و مدال طالی حسن یزدانی ،مدال
پهلوان تختی ،مدالهای جانبازان سرفراز و قهرمان کشورمان ،جام قهرمانی بیستمین دوره
مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان ،توپ طالی مهدی طارمی ۲۸ ،مدال علیرضا نصرآزادانی،
های علمی
مدال قهرمانی مجید خدایی و علیرضا دبیر و همچنین مدالهای مسابقات رشته
جهانی از جمله علی شریفی زارچی ،رضا صادقی ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین در رشته
ربوکاپ و ...بخشی از این مدالهاست.

شایسته است که اشاره کنیم اهدای مدال به آستان مقدس امام هشتم(ع) با اهدای مدالهای
وصیت کرد
مرحوم تختی آغاز شد ،وی به دلیل ارادتی که به حضرت ثامنالحجج(ع) داشت ّ
مدالهایش به آستان قدس هدیه شود و بنای اقدام ماندگار وقف افتخار و تالش را برای همه
قهرمانان ایران رقم زد.
مجیدرضا مهردوست ،مسئول گنجینه مدالهای موزه آستان قدس رضوی در گفتگو با ایسنا،
هایی که به آستان قدس
اظهار کرد :وقف از باالترین بخششها به شمار میرود ،از بین مدال
رضوی اهدا شده نمیتوان گفت که کدام یک ارزشمندتر است بلکه همه آنها ارزشمند
است.
وی خاطرنشان کرد :یک دانشمند یا ورزشکار سالها ،ماهها و روزها تالش میکند تا بتواند در
یک رشته ،مقام کسب کند و پس از تالش فراوان این افتخار خود را تقدیم به آستان مقدس
رضوی میکند ،لذا این بخشش بسیار ارزشمند و ستودنی است.
مسئول گنجینه مدالهای موزه آستان قدس رضوی با بیان اینکه تعداد ویترینهای موزه
مدال ۶ ،عدد است ،افزود :در این شش ویترین  ۱۸۹عدد مدال به نمایش درآمده است ،هر
یک از ویترینها به یک رشته ورزشی اختصاص یافته است.
وی گفت :مدالهای مرحوم تختی ،جزء قدیمیترین مدالهای به نمایش گذاشته در موزه
مدالهای آستان قدس رضوی است ،در واقع تختی به دلیل منش جوانمردانه و پهلوانی که
داشت مورد قبول عامه مردم و همچنین ورزشکاران بود ،از مجموع مدالهای مرحوم تختی
 ۳۶مدال در یک ویترین موزه آستان قدس به نمایش در آمده است که این مدالها شامل
مدالهای باشگاهی ،بینالمللی و آسیایی است.
گیران کشور ما اختصاص یافته است،
مهردوست افزود :یکی ازویترینهای دیگر به گشتی
مندان زیادی و
رود و عالقه
رشته کشتی در ایران جزء قدیمیترین رشتهها بهشمار می
قهرمان بنامی را در این رشته ورزشی داریم که مدالهای خود را به موزه آستان قدس اهدا
کردند .در این ویترین ،مدالهای امیر توکلیان و تعداد دیگری از ورزشکاران در رشتههای
کشتی به نمایش درآمده است.
وی خاطرنشان کرد :یکی از
ویترینهای دیگر موزه مدال
به مدالهای ورزشکاران
رشتههای مختلف از جمله
فوتبال ،تکواندو و کونگفو
و ...اختصاص یافته است و
مدالهای بانوان و آقایانی که
ها توانستند
در این رشته
مدال کسب کنند ،به
نمایش گذاشته شده است.
مسئول گنجینه مدالهای
موزه آستان قدس رضوی
های
به ویترین مدال
جانبازان و معلوالن اشاره
کرد و افزود :در این ویترین،
مجموع مدالهایی که
جانبازان عزیز کشورمان
که در میادین جنگ دچار
اند ،توانستهاند در مسابقات بینالمللی کسب کنند ،به عالوه مدالهای معلوالن
معلولیت شده
به نمایش درآمده است.
وی با اشاره به ویترین برگزیدگان و نخبگان علمی کشور ،افزود:
در یکی از ویترینهای موزه ،مدالهای فرهیختگان ،دانشآموزان و دانشجویانی که در رشتهها
و المپیادهای علمی توانستند رتبه کسب کنند به نمایش گذاشته شده است .مدالهای
مرحوم رضا صادقی که در المپیاد ریاضی مقام جهانی و مدال طال آورد و امر اهلل احمدی نخبه
در حوزه سرطانشناسی ،در این ویترین به نمایش درآمده است.
مهردوست تاریخ تاسیس موزه را زمان اهدای مدالهای تختی به آستان قدس برشمرد وافزود:
مرحوم تختی قبل از فوتش به خانواده خود اعالم کرده بود که به دلیل ارادتی که به امام
رضا(ع) دارد و نیز نام او که غالمرضا بود ،مدالهایش پس از مرگ به آستان قدس اهدا شود
و خانواده ایشان در دهه  ۳۶ ،۶۰مدال مرحوم تختی را به موزه آستان قدس اهداء کردند.
وی یادآور شد :پس از اینکه تختی مدالهایش را به آستان قدس اهدا کرد ،ورزشکاران زیادی
مند شدند مدالهای خود را به آستان قدس اهدا کنند .به خاطر کمبود فضایی که با
عالقه
آن مواجه هستیم نمیتوانیم همه مدالها را در معرض نمایش قرار دهیم و بر حسب زمان،
تعدادی از مدالها را در برخی از ویترینها به نمایش میگذاریم و به خزانه باز میگردانیم.
مسؤل گنجینه مدالهای موزه آستان قدس رضوی درباره آخرین مدالهای به نمایش درآمده
در موزه یادآور شد :توپ طالی مهدی طارمی و مدالهای حسن یزدانی و کمیل قاسمی جزء
آخرین مدالهای موزه هستند که استقبال زیادی از آنان صورت گرفت.
وی ادامه داد :تولیت آستان قدس در نظر دارد که فضای جدیدی را برای موزه در نظر بگیرند
که با انتقال به آن ساختمان ،میتوانیم بسیاری از مدالها را به نمایش بگذاریم.
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