از بحران خارج شديم!

پرس��پوليس باالخره پس از چهار باخت در ليگ برتر توانست در مشهد
پديده را ببرد و به قول حميد درخشان از بحران خارج شود« :ما به مانند
هفتههاي گذشته بازي زيبا و تماشاگرپسندي را به نمايش
گذاش��تيم ،اما در بازيهاي قبلي متأس��فانه نميتوانستيم
از فرصتها به خوبي اس��تفاده كني��م و در پايان نتيجهاي
نميگرفتيم ،اما مقابل پدي��ده در نهايت به پيروزي
رس��يديم كه فكر ميكنم اين پي��روزي در روحيه
بازيكنان تأثير مثبتي خواهد داشت .ما به اين برد نياز
داشتيم .البته خيلي زودتر از اينها بايد اين پيروزي
را كسب ميكرديم .آنچه مهم است اينكه تيم ما به
اين برد احتياج داشت تا از فشاري كه روي تيم بود،
خارج شويم .البته در اين مدت شايعات زيادي مبني
بر مذاكره پرسپوليسيها با افش��ين قطبي و برانكو
ايوانكوويچ مطرح شد اما باز هم ميگويم كه فكر ميكنم
اين صحبتها را كساني مطرح ميكنند كه ميخواهند
آرامش من و پرسپوليس را برهم بزنند .من به اين مسائل
فكر نميكنم و فقط كارم را انجام ميدهم .در حال حاضر
براي من بازي بعدي پرسپوليس مهم است و بس».

شيوا نوروزي
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سرويسورزشي 88498432
چـهـرهها  /وحيد صابري

شاید فدراسیون هم معاونت در جرم داشته باشد!

بحث بازنگشتن پوالدي به كشور با گذشت چند هفته از جامملتهاي آسيا همچنان نقل محافل است.
هر روز در گوشه و كنار هستند افرادي كه در اينباره صحبت ميكنند .ديروز محمدعلي اسفناني ،عضو
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اينباره گفت« :جعلي بودن كارت پايان خدمت و عدمگذراندن
خدمت سربازي جرم است كه براساس آن ميتوان فرد را مورد پيگرد قانوني قرار
داد .فدراس��يون فوتبال به علت آماده كردن تمهيدات جهت حضور پوالدي در
بازيهاي جامملتهاي آس��يا و عدم بازگرداندن وي به كشور ميتواند از سوي
دس��تگاه قضايي مورد پيگرد قرار گيرد.اينكه بازيكني صرفاً به خاطر عقد
قرارداد با يك باشگاه خارجي با استفاده از كارت پايان خدمت جعلي
به ادامه بازي در آن باش��گاه بپردازد هيچ توجيه قانوني ندارد .قطعاً
استفاده از س��ند جعلي فرد را مورد تعقيب قانوني قرار خواهد داد و
تعهد به يك باشگاه خارجي نميتواند دليلي بر عدمبازگشت باشد .اگر
روشن شود فدراسيون فوتبال در عدم بازگشت پوالدي به كشور نقشي
داشته است ميتواند مجرم محسوب شود».

عسگري دومين المپيكي ايران

مليپوش دوچرخهسواري تيمملي كشورمان به مدال طالي ماده تايمتريل مسابقات قهرماني آسيا
دست يافت .مسابقه تايمتريل جاده از سري مسابقات قهرماني آس��يا  ۲۰۱۵تايلند به مسافت ۴۳
كيلومتر برگزار شد و حسين عسگري باز هم توانس��ت مدال طالي مسابقات قهرماني آسيا ۲۰۱۵
تايلند را براي ايران ب��ه ارمغان آورد و مرد طاليي ايران ش��ود .ركابزن با
سابقه تيمملي دوچرخهسواري ايران با كسب دومين مدال طالي خود
در رقابتهاي قهرماني آسيا جواز حضور در بازيهاي المپيك 2016
ريودوژانيرو را كسب كرد .ايران با كسب سه مدال طال ،چهار مدال نقره
و دو مدال برنز توانس��ت ضمن كسب يك س��هميه مستقيم المپيك
 2016ريو ،موفق به كسب بهترين نتيجه در مسابقات قهرماني
آسيا بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران شود .عسگري متولد
خمين اس��ت و يكبار هم در المپيك سال  2008پكن حضور
داشته است .او مدال برنز ماده تايمتريل انفرادي هفدهمين دوره
بازيهاي آسيايي اينچئون را هم در كارنامه دارد.

گزارش

سعيد احمديان

مهدوي سكاندار جديد هندبال

سيدابوالحس�ن مهدوي با اكثريت آرا به رياست فدراسيون هندبال
انتخابشد.مجمعانتخاباتياينفدراسيونصبحديروزبهرياستدكتر
سجاديبرگزارشدودرنهايتمهدويتوانستباكسب 25رأيبهمدت
چهار سال سمت رياست فدراسيون هندبال را برعهده بگيرد .صعود
تيممليهندبالبهجامجهانيبراينخستينبارموجبشدتااينرشته
بيشازهميشهموردتوجهقراربگيرد.منتهادرسالهايگذشتهاثرياز
اتحاد و همدلي در هندبال ديده نشده و برخي از اهالي اين رشته بيشتر
به فكر تخريب مخالفان خود بودند تا در انديشه حل مشكالت هندبال!

حواشي و حساسيتها
اتفاقات رخ داده در روزهاي اخير حساس��يت را در مورد برگزاري اين
انتخابات به اوج رس��انده بود .بحث البي كردنها و پيشنهادهاي مالي
به برخي از رؤساي هيئتها از جمله حواش��ي مطرح شده بودند .اين
در حالي است كه برخالف اعالم مس��ئوالن ،نماينده تيمهاي قهرمان
و نايبقهرمان اجازه حضور در انتخاب��ات را پيدا نكردند و به جاي آنها
نمايندگان تيمهاي فوالد مباركه و بافق ي��زد رأي خود را به صندوق
انداختند .حال آنكه نماينده باشگاه ثامن به آكادمي ملي المپيك آمده
بود اما با ناراحتي مجبور به ترك محل انتخابات شد.
غايبان و انصرافيها
براساس اعالم قبلي  10نفر براي احراز پست رياست كانديدا شده بودند.
اما پيش از شروع مراسم مش��خص شد كه س��ه نفر از آنها يعني حميد
آقاعلينژاد ،حجتاهلل خطيب و توفيق كابلي انصراف دادهاند .پس از آن
بود كه حميد سجادي از نامزدها خواس��ت تا برنامههاي خود را با توجه
به مقررات بيان كنند .معاون ورزش��ي و قهرماني وزير ورزش همچنين
از نامزدها خواس��ت كه از نقد يكديگر پرهيز كنن��د .از بين هفت نامزد
باقيمانده رضا بهدري به نفع عباسيمقدم كنار كشيد و سيد امير حسيني
و حميد مدني نيز به نفع مهدوي از حضور در انتخابات انصراف دادند.
پس از آن چهار نام��زد باقي مانده ،نصيري ،عباس��يمقدم ،مهدوي و
واليتي به ارائه برنامههاي خود پرداختند كه از ميان آنها ابوالحس��ن
مهدوي برنامه جام��ع و كاملتري ارائه كرد .رأيگي��ري پس از اتمام
صحبتهاي نامزدها انجام ش��د و در نهايت پ��س از كش و قوسهاي
فراوان مهدوي با كس��ب  25رأي از  39رأي به عن��وان رئيس جديد
فدراسيون هندبال انتخاب شد .واليتي  10رأي ،نصيري  4رأي و مقدم
هم بدون رأي از رسيدن به پست رياست بازماندند.

اتحاد و همدلي حرف اول را ميزند
ابوالحسن مهدوي رئيس فدراس��يون هندبال ابراز اميدواري كرد كه
بتواند همدلي را به خانواده هندبال بازگرداند« :من از سه ماه قبل كارم
آغاز شده بود .زماني كه  25هيئت به من نامه نوشتند ،آن روز متوجه
ش��دم كه رأي خواهم آورد و امروز نيز در اين مجمع به من ثابت شد.
وظيفه بسيار سنگيني برعهده من هست .اگر  45نفر در مجمع حضور
پيدا ميكردند ،مدعي بودم كه ميتوانم  40رأي بياورم ،اما نفراتي كه
در اين مجمع حضور داش��تند كمتر از  40نفر بودند .من سه هفتهاي
است كه كارم را آغاز كردهام .من سرباز جامعه هندبال هستم و انشاءاهلل
كه بتوانم فرد متعهدي براي اين جامعه باشم .هفته جاري كادر جديد
را انتخاب ميكنم .البته هنوز نفرات مش��خص نيس��ت و تنها دو ،سه
مسئوليت را مشخص كردهايم».
رئيس فدراسيون هندبال در ادامه به تالش ساير نامزدها براي پيروزي
در انتخابات اش��اره كرد« :انش��اءاهلل كه تمام تالش آنها براي ارتقاي
هندبال بوده و نيتي جز اي��ن وجود ندارد .م��ن در اين مجمع متوجه
ش��دم كه برنامه برخي از كانديداها نزديك به برنامهاي است كه براي
من تدوين شده است و براي اوجگيري هندبال از آن برنامهها استفاده
ميكنم .مهمترين برنامهاي كه به صورت مقطعي خواهم داشت ايجاد
اتحاد ،وحدت و يكپارچگي در هندبال است .متأسفانه از هم گسيختگي
در اين جامعه ايجاد شده و اولين برنامه مهم و اساسي ما اين است كه
اتحاد را ايجاد كنيم .اين اتحاد رمز و كليد موفقيت ما خواهد بود».
مهدوي مهمترين برنامه پيشروي فدراسيون را توجه به تيمهاي پايه
خواند« :مهمترين موضوع توجه به نونهاالن و نوجوانان است .از اينرو
از  10تيم درخواست كرديم به ايران بيايند و جشنواره بزرگي به نام نهاد
رئيسجمهوري  24مردادماه  94كه مصادف با آغاز كار دولت تدبير و
اميد است ،برگزار خواهيم كرد .اولين گام موفقيت در هندبال همين
حضور كانديداهايي بود كه مديران موفقي هس��تند و من قطعاً با آنها
تماس ميگيرم تا از نقطهنظرات آنها استفاده كنم».
مهدوي گزينه وزارت نبود
معاون وزير ورزش حضور مهدوي در فدراس��يون هندبال را به نفع اين
رش��ته خواند .دكتر س��جادي در پايان اين مجمع انتخاباتي در جمع
خبرنگاران اظهار داش��ت« :اين مجمع انتخاباتي به خوبي برگزار شد و
مشكل خاصي نبود .البته تعداد نفرات شركتكننده زياد بود كه بايد در
اساسنامه پيشبيني كنيم كساني كه در اين انتخابات شركت ميكنند
واجد شرايط خاصي باشند .فكر ميكنم مهدوي از خانواده هندبال باشد
چراكه سالها در بخشهاي مختلف فدراسيون هندبال مسئوليت داشته
است .هر كسي كه از مجمع رأي كسب كند قطعاً مورد حمايت وزارت
ورزش خواهد بود براي ما فرقي نميكند كه چه كسي رئيس شود .وظيفه
ما حمايت است و به آراي عمومي مجمع احترام ميگذاريم».

بازيكن مؤدب و خوشاخ�لاق تيمملي و تيم نايمخن هلن��د آنقدر در
مسابقات خوش درخشيدكه چند تيم تراز اول اروپايي خواهان به خدمت
گرفتن او هستند .امير هاشميمقدم مدير برنامههاي
جهانبخش ميگويد« :عليرض��ا وقتي به هلند
آمد ،قرار ش��د ابتدا در تيمش در هلند موفق و
بعد به تيمملي دعوت شود و سپس خودش
را در تيمملي تثبيت كند .قرار گذاشتيم تا
پس از جام جهاني تالش كند تا تيمهاي
بزرگتر اروپايي به دنبال او بيايند .االن
در دو مقطع زماني پ��س از جام جهاني
 ۲۰۱۴برزيل ،منچس��تريونايتد براي
جذب جهانبخش استعداديابي كرده است.
البته بار اول خود من هم شك داشتم اما بار
دوم خودش��ان تأييد كردند كه براي ديدن
بازي عليرضا آمدهاند .او پيشرفت بسيار خوبي
در هلند كرده است .البته من هيچ عالقهاي
ندارم كه او به يك تيم مطرح آلمان يا انگليس
برود و بخواهد نيمكتنشين باشد».

دنيا حيدري
حميدرضا نيكعهد | جوان
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منچستريونايتد  2بارجهانبخش را خواسته

امروز آخرين مهلت براي شركت در مزايده خريد سرخابيهاي پايتخت

هشدار درباره نفوذ بدهكاران بانكي دراستقالل و پرسپوليس
اگر يك حساب بانكي پر پول داريد و سرتان
برايشهرتدردميكندوميخواهيدرويجلد
روزنامهها جوالن بدهيد ،آخر وقت اداري امروز
آخرين فرصتي اس�ت كه ميتوانيد خودتان
را به ش�هركغرب و خيابان ش�هيد دادمان
برسانيد و پاكت حاوي قيمت پيشنهاديتان
را براي خريد دو باشگاه استقالل و پرسپوليس
به س�ازمان خصوصيس�ازي تحوي�ل دهيد.

به هر حال پس از اعالم قيمت پايه  290ميلياردي
براي ف��روش تيمهاي قرمز و آب��ي پايتخت ،امروز
آخرين فرصت شركت در مزايده خريد سرخابيهاي
پايتخت است ،دو تيمي كه به نظر ميرسد قرار است
پس از س��الها وعده و وعيد و امروز و فردا كردنها
سرانجام به بخش خصوصي واگذار شوند .قرار است
پس از پايان مهلت ارسال پاكتهاي خريداران در
مراسمي كه دوشنبه س��اعت دو بعدازظهر برگزار
ميشود ،مش��خص ش��ود كه چند نفر براي خريد
اين دو باشگاه آستينهايشان را باال زدهاند و كليد
سرخابيهابهچهكسيميرسد.بااينحالنگرانيها
درباره آينده اين دو باش��گاه ادامه دارد و ديروز بود
كه اس�لاميان ،نايبرئيس فدراس��يون فوتبال در
مصاحبهاي هشدار دارد كه مسئوالن مراقب باشند
اين دو تيم دست امثال بابك زنجانيها نيفتد .ديروز
همچنين مسئوالن وزارت ورزش از سجادي ،معاون
وزير ورزش گرفته تا خادم هم در مصاحبههايي از
آخرين وضعيت اين واگذاريها صحبت كردند .يكي
از ادامه نظارت وزارت بر اين دو تيم پس از فروش خبر
داد و ديگري هم از سازمان خصوصيسازي خواست
تا پول فروش دو باشگاه به حساب وزارت واريز شود
تا به زخم جامعه ورزش زده شود.

به نظر ميرسد اينبار كار جديتر از قبل در جريان
است و در فاصله 24ساعت تا زمان واگذاري استقالل
و پرس��پوليس به بخش خصوصي همهچيز طبق
برنامه در حال انجام است .در حالي قرار است دوشنبه
مراسم واگذاري برگزار شود كه در چند هفتهاي كه
از شروع زمان شركت در مزايده ميگذرد ،خبرهاي
زيادي درب��اره خريداران آينده اين دو باش��گاه در
سطح رسانهها مطرح ش��ده اس��ت .از مالك يك
شبكه ماهوارهاي گرفته تا حسين هدايتي نامهاي
برجس��تهاي هس��تند كه براي خريد سرخابيها
اعالم آمادگي كردهاند .البته اين در ش��رايطي بود
كه برخي به قيمت پايه  290ميلياردي دو باشگاه
اعتراض داشتند ،با اين حال سازمان خصوصيسازي
ديروز يك اطالعيه صادر و اعالم كرد كه «ارزش كل
پايه مزايده و ساير ترتيبات و شرايط آن هيچگونه
تغييري ندارد» با اين شرايط خريداران سرخابيها
تا آخر وقت اداري امروز فرصت دارند تا پاكت قيمت
پيشنهاديشانرابهسازمانخصوصيسازيتحويل
دهند تا در روز دوشنبه مراسم واگذاري استقالل و
پرسپوليس به بخش خصوصي برگزار شود.
مشاور رئيس كل س��ازمان خصوصيسازي ديروز در
گفتوگويي درباره برنامه فردا توضيحات بيشتري داد.
جعفر سبحاني به خبرگزاري مهر گفت« :براي اينكه
افكار عمومي در جريان قرار گيرند ما بخش اول مراسم
را با حضور رس��انهها برگزار ميكنيم اما طبق قانون
زمان باز شدن پاكتها كامل محرمانه بوده و هيچ فرد
غيرمسئولي نميتواند در جلسات حضور داشته باشد.
ضمن اينكه ما برخالف مزايدههاي قبلي كه برنده را
اعالمميكرديم،اينبارنامافرادمتقاضيوپيشنهادهاي
برتر را اعالم نميكنيم؛ چراكه بايد به لحاظ اهميت كار
افراد از اهليت الزم برخوردار باشند».

فوتبال اروپا

فريدون حسن

سبحاني ادامه داد« :به همين منظور ما نام سه نفري
كه باالترين پيشنهاد داده باشند بهطور محرمانه
در اختيار مسئوالن مربوطه يعني وزارت ورزش،
دادگستري و بانك مركزي قرار ميدهيم تا پيشينه
افراد به لحاظ ورزشي و نيز مسائل بانكي مورد تأييد
نهايي قرار گيرند و پس از آن در يك مراسم بهطور
رسمي نام فرد برنده اعالم خواهد شد براي اينكه با
آبروي افراد بازي نشود ما نام وي را روز دوشنبه اعالم
نميكنيم چراكه ممكن است به هنگام استعالمها
آنها مورد تأييد قرار نگيرند كه براي حفظ آبرويشان
همهچيز محرمانه خواهد بود».
ديروز همچنين سرپرست نايبرئيسي فدراسيون
فوتبال خواست صالحيت خريداران به دقت بررسي
شود تا پاي افرادي مانند بابك زنجاني ديگر به فوتبال
باز نشود .محمود اس�لاميان به خبرگزاري فارس
گفت« :استقالل و پرسپوليس تيمي مثل راهآهن
نيستند كه آنها را به فردي مانند بابك زنجاني بدهيم
و بعد هم بخواهد قضايا به هم بخورد .خواهش من
از مس��ئوالن وزارت ورزش اين است كه نسبت به
واگذاري استقالل و پرسپوليس حساسيت الزم را
داشته باشند .به نظرم اين كار حتي بايد قبل از مزايده
انجام ميشد كه به طور مثال فرد خريدار يك بدهكار
بزرگ بانكي نباشد يا فردي مثل بابك زنجاني نباشد
كه پس از خريد اين دو تيم بخواهد سوءاستفادههاي
ديگري از طريق پوشش اين دو تيم انجام دهد».
به نظر ميرسد با نزديك ش��دن به زمان واگذاري
سرخابيهاي پايتخت به بخش خصوصي ،وزارت
ورزشيها نميخواهند از اين دو تيم دل بكنند و در
مصاحبههايشان بار ديگر تأكيد ميكنند كه انتقال
ايندوباشگاهبهبخشخصوصيبهاينمعنينيست

بحث واگذاري سرخابيهاي پايتخت به بخش خصوصي ،بحث تازهاي
نيس��ت و س��الها قبل و نزديك به دو دهه پيش بود؛ بحثي كه البته
هميش��ه به عنوان يك حربه تبليغاتي از آن اس��تفاده شد اما خيليها
بر اين باور بودند كه پرس��پوليس و استقالل تنها در صورتي ميتوانند
رنگ آرامش ببينند كه از زير نظر دولت درآمده و خصوصي شوند .در
اين راستا مقايس��ههاي فراواني هم با همتايان اين دو تيم در دنيا شد
كه بر اين مهم صحه ميگذاش��ت .اما حاال كه اين امر بيش از هر زمان
ديگري به واقعيت نزديك شده ،نگرانيهاي ديگري به وجود آمده است.
نگرانيهايي كه اگر جدي گرفته نشود ،نهتنها باعث عاقبت به خيري اين
دو تيم نميشود كه سياه روزي را براي آنها در پي خواهد داشت.
نميتوان منكر شد كه خيليها چش��م طمع به سرخابيهاي پايتخت
دارند؛ تيمهايي كه اگرچه امروز به ش��كل كوهي از بدهي و مشكالت
عديده ترسيم شدهاند اما هنوز با همين شرايط اسفبار هم حكم كوهي
از طال دارند كه برخي براي صاحب شدن آنها به آب و آتش ميزنند .اما
قرار نيست كه اين دو تيم بعد از سالها ،حال كه قرار است عاقبت بهخير
شوند ،به دليل طمع عدهاي ،از چاله به چاه بيفتند به «بابك زنجاني»ها
و بدهكاران بزرگ بانكي واگذار شوند كه در اين صورت در واقع از چاله به
چاه خواهند افتاد و هيچ عاقبت بهخيري در انتظارشان نخواهد بود!
در واقع اگر قرار است خصوصي شدن پرسپوليس و استقالل بعد از اين
همه سال دادن شعارهاي رنگارنگ ناموفق باشد و دو تيم شرايطشان
از امروز كه زير نظر دولت هس��تند بدتر شود ،همان بهتر كه اين اتفاق
هرگز رخ ندهد؛ هرچند مس��ئوالن س��ازمان خصوصيسازي مدعي
ش��دند محدوديتهايي براي خريدارها در نظر گرفتهاند كه هر كسي
با هر شرايطي نتواند براي صاحب شدن اين دو تيم پا پيش گذاشته و
آيندهاي نگرانكننده و مبهم براي سرخابيهاي پايتخت ترسيم كند.
اما بايد ديد اين ادعاها تا چه اندازه ميتواند صحت داش��ته باشد و آيا
به راستي ميتواند دست خريداراني را كه وجهه مناسبي ندارند و فردا
روز همچون بابك زنجاني سر از ناكجاآباد در خواهند آورد از رسيدن به
سهام مالكيت اين باشگاه كوتاه كند يا اين حرفها تنها براي كم كردن
حساسيتهاي به وجود آمده در اين زمينه مطرح شده و قرار نيست به
مرحله اجرا درآيد!
اما همه نگرانيها در خصوص واگذاري س��هام دو باش��گاه به ماجراي
كانديداهاي خريد اين دو تيم محدود نميش��ود و نگرانيها و عالمت
سؤالهاي ديگري نيز در اين راستا وجود دارد كه برخي از آنها به وزارت
ورزش و جوانان باز ميگ��ردد .وزارت ورزش و جوانان گويا قصد ندارد
سايهاش را بهطور كامل از سر اين دو تيم كم كند و در نظر دارد تا بعد
از خصوصيس��ازي هم نيمنگاهي به امور اين تيم داشته باشد! وزارت
ورزش در حالي اين ادعا را كرد كه امروز اين دو تيم به حمايتهاي آن
نياز دارند خود را كنار كشيده و دست كمكخواهي آنها را پس ميزند
اما مدعي است در صورت خصوصي شدن ،مس��ائل فني دو باشگاه را
زير نظر خواهد داش��ت كه اين هم از آن حرفهاي جالبي است كه نه
توجيهي ميتوان براي آن يافت و نه جواب منطقي ميتوان به آن داد! در
واقع اين اظهارنظر ثابت ميكند اگر چه وزارت ورزش از ياري رساندن
به اين دو باشگاه شانه خالي ميكند اما ترجيح ميدهد پرسپوليس و
استقالل هميش��ه زير يوغ اين وزارتخانه باشند! مسئلهاي كه در واقع
نشان ميدهد چرا برخي با وجود مشكالت فراوان ،همچنان براي خريد
اين دو تيم به آب وآتش ميزنند! دو تيمي كه امروز از آنها جز كوهي از
مشكالت و بدهيهاي هنگفت به چشم نميآيد! اما در واقع ارزش طال
دارد كه چه دولتيها و چه غيردولتيها نميتوانند چشم بر آنها ببندند
و ساده از كنار اين دو تيم بگذرند!

دورتموند قدرتي كه زود افول كرد

كلوپ و زردها در رؤياي بازگشت

همين يك��ي ،دو فصل پيش وقت��ي در تعقيب نتاي��ج رقابتهاي
بوندسليگا به نام دورتموند ميرس��يدي با تيمي مواجه ميشدي
كه ترس از روياروياش لرزه بر اندام تمام تيمها حتي قدرتي چون
بايرنمونيخ ميانداخت.
ش��اگردان جوان يورگن كلوپ كار را به جايي رسانده بودند كه در
ليگ قهرمانان اروپا نيز سري در س��رها درآورده بودند تا جايي كه
كهكشانيهاي رئالمادريد را در دو بازي چنان تحقير كردند كه بعيد
است تا سالها شكست برابر زردهاي آلماني را فراموش كنند.
اما قصه اين فصل دورتموند ،داستاني متفاوت با آن تيم حماسهاي،
هجومي و زيب��ا بود .دورتموند خيلي زود و س��ريع در سراش��يبي
سقوط قرار گرفت و تالش ش��اگردان كلوپ طي هفتههاي متوالي
هيچ نتيجهاي در بر نداشت .شكس��تها از همان هفته اول شروع
شد ،زردها هيچ نش��اني از دورتموند قهرمان آلمان ،جام حذفي و
نايبقهرمان اروپا نداش��تند و اين روند اينق��در ادامه پيدا كرد كه
دورتموند به راحتي چسبيد به قعر جدول ردهبندي!
دورتموند به ريز و درش��ت بوندسليگا باخت و كار به جايي رسيد
كه در پايان هفته بيس��تم با  19امتياز در جمع قعرنشينان جدول

ردهبندي قرار گرفت ،البته كلوپ و مردانش پيش از اين هفته حتي
جايگاه هجدهمي يعني آخرين رتبه را نيز تجربه كرده بودند.
همين شرايط و تحمل اين همه شكست باعث شد كلوپ در هفته
بيست و يكم و پس از كسب ششمين پيروزي فصل چنان فاتحانه
از برتري  4بر  2برابر تيمي چون مانيس در زمين خودي حرف بزند
كه اگر كسي خبر نداشته باشد ،تصور ميكند او يك جام معتبر را

كونته در تيمملي ميماند

رونالدو هنرپيشه ميشود

آنتونيو كونته ،س��رمربي تيم ملي
فوتبال ايتاليا تأكي��د كرد كه قصد
جدايي از اين تيم را ندارد .به دنبال
پراكنده ش��دن ش��ايعاتي مبني بر
حض��ور كونته ب��ه ج��اي اينزاگي
روي نيمك��ت مي�لان ،وي گفت:
به مربيگ��ري در مي�لان اص ً
ال فكر
نميكنم و ميخواهم به كار خود در نيمكت آتزوري ادامه دهم .به
هيچ وجه قصد جدايي از تيمملي ايتاليا را ندارم.

كه وزارت ورزش بر اين دو تيم مسئوليتي نداشته
باشد و استقالل و پرسپوليس به قول سجادي معاون
وزير ورزش از نظر فني زير تيغ نظارت وزارت ورزش
خواهند بود .او ديروز پس از پايان مجمع انتخاباتي
فدراسيون هندبال درباره خصوصيسازي استقالل
و پرسپوليس گفت« :خصوصيس��ازي استقالل
و پرس��پوليس زير نظر ما نيست و زير نظر سازمان
خصوصي است و بنا بر قوانين جاري كشور صورت
ميگيرد .زماني كه اين واگذاري انجام شود ،وزارت
ورزش كه صاحب يا مالك آن بوده نيز نظارت فني
خواهد داشت ».صحبتهاي سجادي درباره نظارت
فني بر دو باشگاه حتي پس از فروش ،در شرايطي
است كه پيش از آن وزارت ورزش اعالم كرده بود كه
هيئت مديره اين دو باشگاه پس از خصوصيسازي
بايد به تأييد وزارت برسد ،موضوعي كه واكنشهايي
را به همراه داشت و برخي عنوان كردند مالك جديد
باشگاه با اين وضعيت بهرغم خريد تيم همچنان بايد
زير نظر وزارت و اختياراتش محدود باشد.
همچنين معاون حقوق��ي وزارت ورزش و جوانان
ميگويد اين وزارتخانه درخواست كرده است پول
خريد استقالل و پرسپوليس به اين وزارتخانه تعلق
بگيرد .اميررضا خادم ديروز در گفتوگويي تلفني
با رادي��و ورزش در خصوص اينكه آي��ا مبلغ 580
ميلياردي واگذاري استقالل و پرسپوليس به وزارت
ورزش تعلق خواهد گرفت يا خير ،گفت« :متأسفانه
خير .اين پول به خزانه دولت ميرود .ما درخواست
كرديم اين پول در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار
بگيرد تا طرحهاي نيمهتم��ام را كامل كنيم .با اين
حساب چيزي در اختيار وزارت ورزش قرار نميگيرد
مگر بخشي كه كميته تسويه براي تسويه بدهيهاي
چند  ۱۰ميلياردي پرداخت خواهد كرد».

نگرانيهاي واگذاري سرخابيها!

رونالدو پنجشنبه هفته گذشته در
هاليوود ديده ش��د و همين مسئله
باعث به وجود آمدن ش��ايعاتي در
خصوص بازيگر ش��دن او شد ،البته
رونالدو در واكنش به سؤالي در اين
خصوص گفت :درباره اين مس��ئله
فكر ميكنم .بايد ديد رونالدو كه اين
روزها كوچكترين شباهتي به لحاظ جسمي به آن رونالدوي گلزن
ندارد ،ميتواند در سينما نيز مثل فوتبال موفق باشد.

درخشش جوانان نقطه عطف جام تختي

فتح كرده است .كلوپ شادمان از اينكه حاال پس از هفتهها از انتهاي
جدول كمي فاصله گرفته و روي پله چهاردهم ايستاده ميگويد :اين
پيروزي بزرگي براي ما بود ،درست مثل اينكه ديداري شش امتيازي
را برده باشيم ،اما در ادامه فصل با چالشهاي بزرگي روبهرو هستيم.
شاگردان كلوپ البته در اين بازي نيز شروع خوبي نداشتند ولي بنا
به اذعان سرمربيشان خيلي زود به خود آمدند و توانستند شرايط
مسابقه را به سود خود تغيير دهند.
دورتموند در هفته بيست و دوم رقابتها بايد به مصاف اشتوتگارت
برود ،تيم تهجدولي كه ميتواند پله صع��ود به ردههاي باالتر براي
كلوپ و مردانش باشد ،هرچند كه چندان نميتوان به اين دورتموند
پرنوسان اميدوار بود به ويژه اينكه آنها بايد در زمين حريف به ميدان
بروند .پيروزي در اين دي��دار ميتواند تضمينكنن��ده روند رو به
رشد دورتموند در هفتههاي باقيمانده باشد ،همانطور كه شكست
احتمالي برابر قعرنشين بوندسليگا كابوسي وحشتناك براي مربي
 47سالهاي است كه طي دو فصل قبل با درخشش تيمش نويد ظهور
قدرتي تازه در فوتبال اروپا و آلمان را ب��ه همه داده بود ،قدرتي كه
البته خيلي زودتر از آنچه تصور ميشد از هم پاشيد.

سال  2017خداحافظي ميكنم

يوسين بولت سريعترين مرد جهان و
رك��ورددار دوي  100متر با حضور در
رقابتهاي قهرماني جه��ان  2017از
دنيايقهرمانيخداحافظيخواهدكرد.
بولت گفت :تمريناتم را براي حضوري
قدرتمند در المپيك ش��روع كردهام.
هميش��ه گفتهام ك��ه ميخواهم يك
اسطوره باشم و با اين عنوان از من ياد شود .ميخواهم در اوج خداحافظي
كنم و اين كار را بعد از مسابقات جهاني  2017انجام خواهم داد.

رس��ول خادم ،رئيس فدراس��يون كش��تي در خصوص رقابتهاي جام
تختي گفت :اين دوره از مس��ابقات در سطح بااليي برگزار شد و عملكرد
كشتيگيران ايراني نيز خوب بود .درخش��ش جوانان در رقابتها نقطه
عطف اين مسابقات بود .البته حضور گرجستان با نفرات خوب و آذربايجان و
اوكراين با كشتيگيران صاحب سبكشان سطح مسابقات را باال برده بود.
-------------------------------------------------------------

اردوي مفيد براي بوكس!

حس��ين نهرودي مدير تيمهاي ملي بوكس گفت :اردوي تيمملي در
قزاقستان به سود بوكسورهاي ايران اس��ت ،صحبتهاي نهرودي در
حالي رسانهاي شد كه تورنمنت چهارگانه پيشبيني شده در اين اردو
لغو و مليپوشان ايران تنها تيم حاضر در قزاقستان هستند.
-------------------------------------------------------------

هاكيبازان ايران در نيمهنهايي جام جهاني

تيمملي هاكي ايران با پيروزي برابر روسيه براي نخستينبار به مرحله
نيمهنهايي جام جهاني سالني در آلمان راه يافت .تيم كشورمان با برتري
 8بر  5مقابل روسيه به جمع چهار تيم برتر اين مسابقات صعود كرد .تيم
سالني ايران در مرحله نيمهنهايي با اتريش بازي ميكند .در بازي ديگر
اين مرحله هلند برابر آلمان قرار ميگيرد.
-------------------------------------------------------------

البي قدرتمند براي ووشو

مهدي علمينژاد ،رئيس فدراسيون ووشوي ايران رياستش بر فدراسيون
غرب آسيا و آسياي ميانه را مثبت ارزيابي كرد و گفت اين جايگاه قدرت
چانهزني و البي ايران را در ووشوي آسيا افزايش ميدهد.
-------------------------------------------------------------

كواچ دوشنبه در تهران

اميرخوشخبر،سرپرستتيممليواليبالاعالمكرد :كواچسرمربيتيمملي
ن وارد تهران ميش��ود .نهايي كردن برنامههاي
بامداد دوش��نبه  27بهم 
تيمملي در سال  94از مهمترين برنامههاي كواچ در اين سفر است.

