خبر ویژه
بانوی تنیسور ایران:

کسی باور نداشت در گرند اسلم
استرالیا حضور یابم

مهر :ستاره جوان پاری سن ژرمن به ستایش از هم تیمی خود پرداخت و او را بهترین مدافع راست فوتبال جهان دانست.
اشرف حکیمی در دو سه سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است .این بازیکن مراکشی بعد از درخشش در دورتموند بود
که راهی اینتر شد و بعد از آن هم با  ۶۰میلیون یورو به پاری سن ژرمن پیوست.
حکیمی در پاری سن ژرمن هم خوش درخشیده است و رابطه بسیار نزدیکی با ام باپه دارد .او شب گذشته در دیدار برابر گابون
یک گل بسیار زیبا به ثمر رساند که ستایش امباپه را به دنبال داشت.
ام باپه بالفاصله بعد از این گلی که حکیمی به ثمر رساند در توییتر نوشت :حکیمی بهترین بال راست فوتبال جهان است.
ایمرد شب خوبی را تجربه کردی.

ایرنا :سادیو مانه پس از این که در جریان پیروزی سنگال در جام ملتهای آفریقا مقابل کیپ ورد به بیمارستان منتقل شد ،گفت :همه
چیز خوب است .در ادامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام ملتهای آفریقا ،تیم ملی فوتبال سنگال به مصاف کیپ ورد رفت
که موفق شد با نتیجه دو بر صفر در این دیدار به برتری برسد.
سادیو مانه در این دیدار دچار مصدومیت شدید شد و به بیمارستان منتقل شد ولی بعد از این دیدار اعالم کرد در شرایط خوبی است و
مصدومیت او جدی نیست و به این ترتیب هواداران سنگال و تیم لیورپول را از نگرانی درآورد .به دلیل این که محمد صالح و سادیو مانه
که در جام ملتهای آفریقا حضور دارند باعث شده است تا حساسیت این رقابتها باال برود .هم تیمی او صالح باید امشب چهارشنبه
شب برابر تیم ملی ساحل عاج قرار گیرد.
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مســئوالن ذیربط بر آغــاز واگذاری اســتقالل و
پرســپولیس در مرحله اول تا پایان بهمن ماه سال
جاری تاکیــد دارند و قرار اســت حداقل  ۱۰تا ۲۰
درصد سهام دو باشــگاه از محل مشارکت از طریق
افزایش ســرمایه در اختیار مردم قرار گیرد .رئیس
سازمان خصوصی سازی به تازگی در دومین وعده
خود تاکید کرده که واگذاری دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس تا پایان بهمنماه سال جاری در فرابورس
کلید میخورد؛ وعدهای که طی چند سال اخیر بارها
و بارها از سوی مســئوالن وزارت ورزش و جوانان،
وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصیسازی تکرار
شده و بیسرانجام مانده اســت و باید منتظر ماند و
دید آیا این بار واقعاً شعارها جامه عمل میپوشاند؟
 ۱۸شهریور سال جاری بود که سجادی ،وزیر ورزش
و جوانان اعالم کرد :خصوصیســازی اســتقالل و
پرســپولیس تا دو ماه بعد یعنــی  ۱۸آبان با عرضه
اولیه در بازار سرمایه کلید میخورد ،اتفاقی که در
نهایت عملی نشد.
با این وجود اما اوایل دی ماه سال جاری بود که نوبت
به حسین قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصی سازی
رسید تا در جدیدترین وعده نسبت به آغاز واگذاری
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی
و عرضه اولیه آنها در فرابــورس ،اعالم کند که تا
پایان بهمنماه ســال جاری عرضه اولیه استقالل و
پرسپولیس کلید میخورد و باید صورت حسابهای
مالی دو باشگاه به صورت صحیح و درست به دست
سازمان خصوصیسازی برسد.
حال اما ،برای دومین بار حسین قربانزاده ،رئیس
سازمان خصوصی سازی در رابطه با آخرین وضعیت

ن ِنجاتبخشاستقاللوپرسپولیس!
بهم 

خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس،
اظهار کرده اســت :در مــدل عرضه اولیــه پول به
حســاب خزانه دولت واریز میشــود ،اما در مدل
افزایش ســرمایه از محل صرف ســهام ،پول مردم
به باشگاه میرسد؛ هرچند دومین مدل هم خیلی
متفاوت نیست و شــبیه عرضه اولیه و با مشارکت
مردم مشارکت اســت.وی افزود :در مدل افزایش
سرمایه از محل صرف سهام ،شرکت بورسی میشود
و در ابتدای واگذاری مشــارکت مــردم این گونه
است که بخشی از ســهام را در اختیار میگیرند و
پول پرداخت شــده تنفســی را به باشگاه میدهد.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی با بیان این که

اتفاق مربوطه را به صورت مرحله به مرحله پیگیری
میکنیم ،خاطرنشان کرد :ابتدا باید مجمع تشکیل
تا صورتهــای مالی تصویب شــود و پــس از آن
ارزشگذاری در هیئت واگذاری تصویب میشود و
در نهایت این اتفاق با درج نماد در بازار پایه فرابورس
همراه و به امکانی برای خرید ســهام دو باشگاه از
سوی مردم تبدیل میشــود.قربانزاده با بیان این
که واگذاری  ۱۰تا  ۲۰درصد این دو باشگاه از طریق
مشارکت در افزایش ســرمایه اتفاق خواهد افتاد،
عنوان کرد :ترکیب ســهامداری دو باشگاه نیز در
حال بررسی است و وزارت ورزش و جوانان ،وزارت
امور اقتصادی و داریی به همراه مجموعه دو باشگاه
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سعید عزت اللهی ازوایله تا الغرافه

نظر استراماچونی

دومین وعده آغاز واگذاری سرخابیها هم داده شد؛

عکس  :ایرنا

بانوی تنسیور ایران که برای نخســتین بار در یکی از
رقابتهای معتبر تنیس جهان حضور یافت ،میگوید:
هیچکس باور نداشت که به رقابتهای گرنداسلم راه
یابم ،اما حضورم در استرالیا معادالت آنان را برهم زد.
«مشکات الزهرا صفی» نخستین تنیسباز زن ایرانی
که در مهمترین رقابتهای گراند اســلم جهان حضور
یافت .او در گفت و گوی با ایرنا اظهار کرد :حضورم در
گرنداسلم نگاه جدیدی را به روی تنیس ایران باز کرد و
همه میدانند اگر کسی عنصر پشتکار را داشته باشد به
هر آرزویی دست مییابد .شاید من هم وقتی میگفتم
دوست دارم به گرنداسلم بروم کسی باور نمیکرد ،اما
من به این مســائل توجه نکردم و ادامه دادم.او که در
زمرهیکصد تنیس باز برتر جوان جهان قرار دارد؛ درباره
حضور در استرالیابیان کرد :نخستین مسابقهام را مقابل
حریفی از استرالیا با پیروزی پشتسر گذاشتم ،اما در
دیدار دوم به بازیکنی از بلژیک نتیجه را واگذار کردم.
این نخستین گرند اسلم ســال جدید میالدی بود که
بهترین بازیکنان دنیا در آن حضور دارند.صفی پس از
کسب چند عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در تورهای
جهانی تنیس با رسیدن به جایگاه  ۷۴دنیا در جوانان
به عنوان نخستین جوان ایرانی به مسابقات معتبر گرند
اسلم راه یافت .او گفت :امیدوارم که این روند تداوم یابد
و تنیس ایران دوباره به روزهای طالیی و حتی بهتر از
آن دست یابد .آرزوی من این است که چند نماینده از
ایران در گرنداسلم حضور داشته باشند.این دختر ۱۷
ساله تنیس ایران از هدفش میگوید که بزرگترینش
قهرمانی در گرند اسلم است .اما آنچه پیش رو دارم این
است که در سه گرند اسلم دیگر سال شرکت کنم و برای
این حضور به کمک مالی نیاز دارم و امیدوارم مسئوالن
ورزشی حمایتهای بیشتری داشته باشند تا زنجیره
موفقیتهایم ادامه دار باشد.
«مشــکاتالزهرا صفی» با کســب یک پیروزی و ۲
شکســت به کار خود در رقابتهای تنیس گرند اسلم
استرالیا پایان داد.
نخستین گرند اسلم سال نو میالدی  ۲۹دی با حضور
برترینهای دنیای تنیس در استرالیا آغاز شد و صفی
پس از کسب چند عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در
تورهای جهانی تنیس با رسیدن به جایگاه  ۷۴دنیا در
جوانان به عنوان نخستین جوان ایرانی پا به مسابقات
معتبر گرند اسلم گذاشت .اما تنیس آزاد استرالیا اولین
گرند اسلم دنیاست که ژانویه هر سال در شهر ملبورن
و در کشور استرالیا برگزار میشود .این رویداد از سال
 ۱۹۰۵شروع به کار کرد و تا سال  ۱۹۸۷بر روی زمین
چمن برگزار میشد تا اینکه در ســال  ۱۹۸۸زمین
مسابقات به هارد (از نوع  )Rebound Aceتغییر یافت.

ام باپه :حکیمی بهترین بال راست جهان است

مصدومیت سادیو مانه جدی نیست

تعیین کنندهبود

در یک تعامل فرایند را پیــش میبرند تا به بهترین
ترکیب برسیم ،در عین حال مدلی از سوی وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده تا در قالب
شرکت تعاونی سهامی عام کار دنبال شود و تمامی
این مدلها در دست بررسی است.وی با تاکید بر این
که تردیدی در رابطه بــا واگذاری حداقل  ۱۰تا ۲۰
درصد سهام این دو باشگاه به مردم وجود ندارد و تا
اواخر بهمن ماه نهایی میشود،افزود :در رابطه با بقیه
ترکیب سهامداری نیز ،اگر سهامدار عمدهای مانند
شرکتهای بورسی مشارکت کنند میتوانند یک یا
دو «سیت»از باشگاه را در اختیار گیرند و در کنار آن
افراد مختلف نظیر پیشکسوتان ،بازیکنان ،کارمندان
وزارت ورزش و جوانان و ســایر افراد میتوانند در
مالکیت این دو باشگاه مشارکت کنند.گفتنی است
با وجود وعده و وعیدهای پرشمار در دولت دوازدهم
مبنی بر واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به
بخش خصوصی ،در نهایت اما ،چنین اتفاقی رخ نداد
و کامل نشدن فرایند واگذاری دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس به بخش خصوصی در دولت دوازدهم،
توپ تصمیمگیری نهایی در رابطه با خصوصیسازی
ســرخابیهای پایتخت را به زمین دولت سیزدهم
انداخت و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی
این دو باشــگاه حاکی از آن بود کــه مصوبه هیئت
عالی خصوصی سازی و در عین حال مصوبه شورای
عالی بورس گرفته شــده اســت و بر اساس اعالم
مسئوالن ســازمان خصوصی ســازی؛ پرونده دو
باشــگاه در اختیار هیئت پذیــرش فرابورس قرار
گرفته و عرضه اولیه براساس اعالم فرابورس صورت
خواهد گرفت.

هافبک تیــم ملــی فوتبــال ایــران «آندره
استراماچونی» را در تصمیم خود برای انتخاب
تیم الغرافه قطر تعیین کننده دانســت .سعید
عزت اللهی هافبک تیم ملی فوتبال ایران چندی
پیش با عقد قرارداد قرضی از تیم وایله دانمارک
راهی تیم الغرافه قطر شــد تا زیــر نظر آندره
استراماچونی به فوتبالش در نیم فصل دوم ادامه
بدهد.عزت اللهی در خصوص دلیل انتخاب تیم
الغرافه گفت :هدف اصلی من از انتخاب الغرافه
چالش جدید بود .حضور استراماچونی در این
انتقال خیلی تعیین کننــده بود .وی افزود :هم
بازیکنانی که قبــ ً
ا با او کار کــرده بودند و هم
بازی تیمهایی که مربیاش بــود را دیده بودم؛
اســتراماچونی یک مربی فنی و تاکتیکی است
و دوست داشــتم با او کار کنم.هافبک تیم ملی
ایران تصریح کرد :اســتراماچونی به شخصه و
باشگاه الغرافه خواستار این انتقال بودند .باشگاه
وایله ابتدای فصل قبول نکرد ولی دوباره در نیم
فصل ارتباط را برقــرار کردند.عزت اللهی بیان
کرد :قراردادم را با وایله تمدید کردم و ســپس
به الغرافه آمدم .امیــدوارم با چالشهایی که در
لیگ قطر و لیگ قهرمانان آسیا هست نمایش
خوبی داشته باشــم.هافبک تیم ملی ایران که
با برنامه «ســام صبح بخیر» گفت وگو کرده،
در پایان اظهار کرد :همه تمرکزم روی تیم ملی
اســت و امیدوارم در بازی با عراق و امارات بعد
از مدتها تماشــاگران را کنار خودمان ببینیم
و با برد مقابل این دو تیم جشــن صعود را کنار
مردم عزیــز بگیریم .امیــدوارم این صعود یک
هدیه کوچک از سوی تیم ملی به مردم و کشور
عزیزمان باشد.

