یادداشت

فارس :سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت:تاکید میکنم که پرونده مطالبات من و پرسپولیس در اختیار وکیلم است و
دیگر صحبتی در مورد تخفیف و اینگونه موارد در اختیارم نیست.
برانکو ایوانکوویچ در خصوص صحبتهایی که طی روزهای اخیر پیرامون تخفیف به باشگاه پرسپولیس از سوی وی مطرح شده
است ،اظهار داشت :من یک بار هم طی هفتههای اخیر در این خصوص با شما صحبت کردم و اعالم کردم این بحث مدتهاست
تمام شده است.
کار این پرونده دیگر از دست من خارج شده و دخل و تصرفی در آن ندارم .وی افزود :تاکید میکنم که دیگر بحث تخفیف و اینگونه
مسائل از طرف من وجود ندارد و همه چیز را به وکیلم سپردهام.

مهر :کمیته انضباطی فیفا حکم پرونده شکایت گابریل کالدرون از باشگاه پرسپولیس را صادر کرده است .گابریل کالدرون بابت
عدم دریافت مطالبات خود بابت حضور نیم فصل در پرسپولیس اقدام به فسخ قرارداد کرد تا بتواند پس از شکایت به فیفا مبلغ
 ۵۳۰هزار دالر جریمه دریافت کند.
باشگاه پرسپولیس نیز حدود دو ماه پیش دفاعیه خود را در قبال ادعای سرمربی آرژانتینی نیم فصل اول این تیم ارائه کرد تا بتواند
از میزان محکومیت خود بکاهد .در صورتی که فیفا تمام شروط ســرمربی آرژانتین سابق سرخها را بپذیرد باشگاه پرسپولیس
محکوم به پرداخت ۵۳۰هزار دالر میشود که به میزان بدهی فعلی  ۷۰میلیارد تومانی پرسپولیس ،نزدیک به  ۹میلیارد تومان دیگر
میافزاید!
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منهای فوتبال
مصطفی کارخانه سرمربی تیم
والیبال سایپا شد

Sport

ایســنا :فصل نقل و انتقاالت لیگ برتروالیبال
درحال انجام است و باشگاه ســایپا با مصطفی
کارخانه قرارداد بست تا نارنجی پوشان در فصل
جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال با کارخانه به
کار خود ادامه دهند.

با همت رسول خادم و پا پیش گذاشتن علی کریمی ،مدرسهای در یکی از محرومترین
مناطق ایران ساخته خواهد شد

مدرسهسازی مردان ورزش ایران

با همت رسول خادم و پا پیش گذاشتن علی
کریمی ،مدرسهای در یکی از محرومترین
مناطق ایران ساخته خواهد شد .از زمانی که
رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی کنار
رفت ،با کمک برخی از افراد نزدیک به خود
و همکاری موسسه خیریهای به نام خادمین
امام علی ابن ابیطالب(ع) دست به اقدامات
خیریه میزند و به کمــک افراد نیازمند در
مناطق محروم میرود.
اخیرا عالوه بر قهرمانانی همچون حســن
رحیمی و کمیل قاسمی که پیش از این هم با
رسول خادم در این اقدامات خیریه همکاری
میکردند ،افرادی همچون پرویز پرستویی
و حتی علی کریمی نیز پایشان به این ماجرا
باز شده است .بارها در یک سال اخیر شاهد

انتشــار ویدئوهایی از حضور رسول خادم و
دیگر قهرمانان در مناطق محروم سیستان
و بلوچستان بودیم .آنها در مناطق مرزی
گشــتزنی میکنند و با کمکهایی که از
مردم دریافت میکنند ،به یاری هموطنان
در دورترین نقاط میروند .اتفاقی که اخیرا
رخ داده و بیشتر از هر ماجرای دیگری توجه
همه را به خود جلب کرده ،اقدام برای ساخت
یک مدرســه در یکی از محرومترین نقاط
کشور است .رســول خادم به همراه حسن
رحیمی و میثم نصیری از قهرمانان کشتی و
اکرم خدابنده از ملیپوشان تکواندوی زنان
راهی موالآباد کشاری در بیست کیلومتری
پاکستان در شهرستان سرباز شد .آنها که
بعد از گفتوگو با مردم منطقه از مشکالت

پرتعداد آنها باخبر شدند ،تصمیم گرفتند
این بار پروژه بزرگتری را استارت بزنند.
بعد از هماهنگی صورت گرفته و باخبر شدن
علی کریمی از این ماجرا پای ســتاره سابق
فوتبال ایران هم به این ماجرا باز شد .کاپیتان
سابق تیم ملی و پرسپولیس با آغوش باز به
پیشنهاد رسول خادم برای احداث مدرسه
در این منطقه مرزی پاسخ مثبت داد .با پاسخ
مثبت علی کریمی برای احداث مدرسه در
روستایی که گاندو یعنی تمساح پوزه کوتاه
ایرانی دست راســت یک دختر خردسال را
لب رودخانه از بازو کنده بود ،کلنگ شروع
ساخت این مدرسه هم توسط میثم نصیری،
حســن رحیمی و اکرم خدابنــده به زمین
خورد .کمبود کالسهای مدرســه ابتدایی

تکواندوکاران  ۱۱کشور در
رقابتهای پومسه آنالین

عکس  :فارس

ادامه از صفحه یک...
ُکریخوانی در ذات رقابت هســت .انتظار اینکه
همه هواداران روی ســکوها و در شــبکههای
مجازی «شمع ،گل ،پروانه» بخوانند یا شعارهایی
مثل شــعرهای شــاهنامه و دیوان حافظ بدهند
خیالپردازی اســت ،اما وقتی عنان کار دســت
جماعتی بیفتد که جز ناســزاهای جنسی هیچ
چیز عطششان را فرو نمینشاند خطرناک است،
وقتی این جماعت پر سر و صدا برای باشگاه تعیین
تکلیف کند خطرناک است ،وقتی آنها با اعمال
فشار تعیین کنند چه کسی عاشق باشگاه است
و چه کســی نه ،موقعیت مدیــران محترم را به
چالش بکشند و آنها از جایگاهشان تنزل بدهند
خطرناک اســت ،وقتی مدیران هم تسلیم این
صحنهآرایی شوند ،خطرناک است ....
برخی از مدیــران روابط عمومی و رســانهای و
پیشکسوتان که سلیقه این دســت از هواداران
دستشان آمده ،بنزین روی این آتش میریزند
تا الیک جمع کنند ،جایگاهشان تثبیت شود و
خودشان را تا مرتبه «عاشــق متعصب و واقعی
باشگاه» باال بکشند!این یک سیاهکاری و ابتذال
مدرن اســت که همه به آن تن دادهایم .عدهای
کاسبکارانه و کسانی هم از ترس یورش هواداران
خودی!
نکته آزاردهنده این اســت که برخــی هواداران
باشگاهها در ایران از «مکتب» میگویند .واژهای
کلی ،مبهم و توام با فخرفروشــی .اگر واقعاً یک
باشــگاه دارای مکتب اخالقی باشد تن به رذالت
نمیدهد.
دشنام و فحاشی و اصرار بر«تحقیر» با ارزشهای
انسانی نســبتی ندارد و دور از روح ورزش است،
اما مکتب مثل دهها و هــزاران واژه دیگر دراین
کشــور ازمعنا تهی شده اســت .ولی پوستهاش
هنوز چشمنواز است برای همین کسانی که مدام
مکتب ،مکتب میکنند! کدام مکتب؟ هر وقت یاد
گرفتید پاسخ رقیب را محترم و قانعکننده بدهید
از مکتب بگویید نه تحت تاثیــر برخی هواداران
که اگر فحشهای جنســی را ازآنهــا بگیرید،
بعید اســت یک جمله عــادی را بتوانند به فعل
برسانند!
امیــدوارم روزی برســد که روابــط عمومی در
باشگاههای فوتبال ایران که بیشتر از مدرسه روی
ادبیات گفتاری و فرهنگ اخالقی جوانترها تاثیر
دارند ،چنان سامانی پیدا کند که به عنوان منبع
و سخنگوی اصلی ونهایی باشگاه شناخته شده
ومورد اعتماد قرارگیرد و هرهوادار و پیشکسوتی
که مسئولیتی ندارد ،اما با اظهارات غیرمسئوالنه
و ژستهای طمعکارانه حاشیه میسازد به مرجع
و دادخواه هواداران تبدیل نشود.

جواب قاطع برانکو :خبری از تخفیف نیست!

پرسپولیس در انتظار محکومیت ۹میلیاردی

روستا و نبود دبیرستان دخترانه در سالهای
اخیر باعث شده بود ،خیلی از دختران منطقه
موالآباد کشــاری بعد از کالس ششم قید
ادامه تحصیل را بزنند.
طبق توافق انجام شده ،بخشــی از هزینه
احداث این مدرسه با زیربنای  ۱۳۲متر با سه
کالس درس برای  ۶٠نفر دانشآموز از سوی
علی کریمی تقبل شــده و محوطهسازی و

احداث دیوار آن توســط اداره کل نوسازی
مدارس استان انجام خواهد شد.
حاال نه تنهــا مردم این روســتا ،بلکه تمام
مردم ایران انتظار روز بهرهبــرداری از این
مدرسه را میکشــند؛ اتفاق بزرگی که در
یک پروژه مشــترک با نقشآفرینی رسول
خادم و علی کریمی ،دو ستاره ورزش ایران
رخ خواهد داد.

بازگشت سرمربی سابق استقالل به بوندسلیگا

ممنوعیت جذب بازیکن خارجی به نفع داللهاست

روزنامه االتحاد امارات از احتمال بازگشت وینفرد شفر به باشگاه کارلسروهه در لیگ دسته دوم آلمان خبر
داد.وینفرد شفر با اظهار تمایل به حضور دوباره در باشگاه کارلسروهه همه را شگفتزده کرد .این مربی آلمانی
که از سال  1986تا  1998هدایت کارلســروهه را بر عهده داشت اعالم آمادگی کرد که حاضر است دوباره
به این تیم بازگردد و چراغ سبزی برای بازگشت به این تیم نشان داد.شفر بهترین مربی تاریخ کارلسروهه
محسوب میشود و در دهه  90میالدی افتخارات ارزشمندی در این باشگاه به دست آورد.به نوشته االتحاد،
رسانههای آلمانی گزارش دادند که بازگشت شفر به کارلسروهه آسان نخواهد بود ،چرا که این تیم در لیگ
دسته دوم آلمان با مشکالت مالی جدی مواجه است و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته هرچند در سال
 1986نیز شرایط مشابهی داشت و شفر این باشگاه را از بحران نجات داد تا به قهرمانی لیگ دسته دوم برسد
و پس از صعود به بوندسلیگا  10فصل در این لیگ حضور داشته باشد و حتی به مسابقات قارهای راه یابد.

پیشکسوت باشگاه اســتقالل گفت :دالالن در ممنوعیت جذب بازیکنان خارجی تأثیر دارند و آنها نقش
مخربی در فوتبال ما به دست آوردهاند .مرتضی یکه گفت :این یک طرح جدید و غیر قابل پیشبینی است .مگر
می شود دو تیمی که صاحب تماشاگران بسیاری هستند نتوانند بازیکن خارجی جذب کنند ،اما سایر تیم ها
از این قانون مستثنی شوند؟ پیشکسوت استقالل افزود :درست است که دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به
چند بازیکن و مربی خارجی بدهکار هستند ،اما این دلیلی بر آن نیست که اجازه ندهیم آنها بازیکن و مربی
خارجی به خدمت بگیرند .این یک روش غیرحرفهای است که تنها در فوتبال ما اعمال میشود .شما در هیچ
جای دنیا چنین روالی را نخواهید دید .وی ادامه داد :این روزها بدهیهای بازیکنان خارجی معضل بزرگی
برای فوتبال ما شده است .طلبکاران زیادی به وجود آمده اند و استقالل و پرسپولیس در صدر بدهکاران قرار
گرفتند اما با این حال می توان با یک برنامه ریزی صحیح و دقیق به جذب بازیکنان خارجی خوب پرداخت.

مهر :دومین دوره رقابتهــای تکواندو تکاوران
درپومسه به صورت آنالین با حضور تکواندوکارانی
از ۱۱کشوربرگزارخواهد شــد.پس از استقبال
خوب ازنخســتین دوره این مســابقات ،باشگاه
تکاوران کرج با همکاری هیئت تکواندو اســتان
البرز اقدام به برگزاری دومین دوره این مسابقات
و به صورت رایگان کرده است.

واکنش بوکسور کولبر به
بدقولیهای اسپانسر حاشیهساز

ایلنا :مهدی خســروی ،بوکســور رده ســنی
امیدهای تیم ملی ایران اســت که اواخر ســال
گذشته به واســطه کولبریهایش درارتفاعات
مرزی کشور خبر ساز شــد .تا جایی که اسپانسر
حاشیهساز این روزهای فدراسیون بوکس با عقد
قراردادی جداگانه تصمیــم گرفت هزینههای
فعالیت حرفهای این بوکســور را طی یک سال
آینده بر عهده بگیرد  .با این حال طولی نکشید که
پس از پاس نشدن چک اول این اسپانسر (۵۰۰
میلیون تومان) که به فدراسیون بوکس داده بود،
مشخص شد وعدههای این موسسه بوی عملی
شدن را نمیدهد و باید منتظر حواشی در ادامه
همکاریاش با فدراسیون بوکس بود.

