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برخواه :قونیه فرصتی برای نمایش جوانترها است

چرایی تکرار قصه بازنشستگی رئیس فدراسیون والیبال

سهراب مرادی خط خورد

مهــری رنجبــر /بازنشســتگی محمدرضــا داورزنــی رئیــس فدراســیون والیبــال ،دوبــاره ســوژه داغ
شــد .قصـهای کــه یکــی ،دو ســالی اســت جنجالســاز شــده اســت .داورزنــی  60ســاله بــا ســابقه 35
ســال ،طبــق قانــون بازنشســته محســوب میشــود و طبــق قانــون ممنوعیــت بـهکار بازنشســتگان
ظاهــراً دیگــر نمیتوانــد رئیــس فدراســیون باشــد .اگرچــه طبــق اساســنامه رؤســایی کــه کرســی
بینالمللــی دارنــد ،مشــمول ایــن قانــون نیســتند و میتواننــد بــه کارشــان ادامــه دهنــد .ســال
قبــل دیــوان عدالــت اداری  ،ایــن قصــه را پیــش کشــید و داورزنــی هــم از هیــأت دولــت مجــوز
گرفــت تــا آخــر دوره ریاســت  4ســالهاش در فدراســیون بمانــد .امــا دوبــاره دیــوان عدالــت اداری
بــه ایــن مســأله ورود کــرده و ظاهــراً حــرف از مجــوز جدیــد اســت .محمدرضــا داورزنــی البتــه
هنــوز ابــاغ بازنشســتگیاش را نگرفتــه .او میگویــد« :بــه کســی بازنشســته میگوینــد کــه ابــاغ
بازنشســتگیاش صــادر شــده باشــد امــا هنــوز ابالغــی بــه مــن نرســیده اســت .از طرفــی طبــق
قانــون کســانی کــه ســابقه ایثارگــری دارنــد میتواننــد در صــورت نیــاز دســتگاه اجرایــی تــا ۶۵
ســالگی کار کننــد».

حضور وزیر ورزش بر مزار سیامند رحمان

ســید حمیــد ســجادی ،وزیــر ورزش و جوانــان
کــه بهعنــوان نماینــده ویــژه رئیسجمهــور
بــه شهرســتان اشــنویه ســفر کــرده ،بــر ســر
مــزار مرحــوم ســیامند رحمــان حاضــر شــد.

پــس از قرائــت فاتحــه ،وزیــر ورزش و جوانــان تصویــر رحمــان را تقدیــم وزیــر ورزش کــرد.
بــرای دقایقــی بــا پــدر مرحــوم رحمــان بــه گفتنــی اســت ،ســیامند رحمــان رکــورددار
گفتوگــوپرداخــت.همچنیــنیکــیاز وزنهبــرداری پارالمپیــک و قهرمــان  2دوره
معلمــان هنرمنــد محلــی نیــز یــک نقاشــی از پارالمپیــک و  5دوره جهــان  11اســفند  98در

ســن  31ســالگی بــه علــت ایســت قلبــی دار
فانــی را وداع گفــت .قویتریــن وزنهبــردار
پارالمپیکــی جهــان اهــل شهرســتان اشــنویه
در اســتان آذربایجــان غربــی بــود.

قهرمانی دراماتیک

تیم والیبال شــهداب یزد ،از دســت دادن فینال قهرمانی باشگاههای آسیا را با
برتری مقابل تاراز قزاقستان و سومی جبران کرد .این تیم که پنجشنبه در بازی
نیمه نهایی با باخت مقابل سانتوری در حسرت فینال تمام ایرانی رقابتها و
مصاف با پیکان ماند ،دیروز تیم قزاقستانی را  0-۳برد و روی سکوی سوم آسیا
ایستاد .علیرضا طلوع کیان سرمربی شهداب یزد بعد از سومی تیمش گفت:
«من قبالً با دو باخت قهرمان جهان شدم ،حاال با دو باخت یک قهرمانی لیگ
را دارم و یک ســومی آســیا .روزی  ۱۵ســاعت کار کردم و کســی کــمکاری نکرد.
خیلی دوست داشتیم و هم قسم شدیم این مدال را به مردم یزد هدیه بدهیم.
خیلی برنامه داشتیم و پیکان شانس آورد که ما فینالیست نشدیم .شهاب به
جایی رسیده که از نرسیدن به فینال باشگاههای آسیا ناراحت است».

گرایی در ایتالیا روی تشک میرود

مســابقات کشــتی فرنگــی رنکین ـگدار روزهــای  12تــا  15خــرداد بــه میزبانــی
آلماتــی قزاقســتان برگــزار میشــود و تعــدادی از فرنگــیکاران کشــورمان
در ایــن رویــداد مهــم حضــور خواهنــد داشــت .اردوهــای تیــم ملــی کشــتی
فرنگــی از مدتهــا پیــش آغــاز شــده و کادر فنــی بــرای اعــزام  12کشــتیگیر
بــه قطعیــت رســیده اســت .پیــش از ایــن اعــام شــده بــود بــا توجــه بــه اینکــه
مســابقات قزاقســتان ســر وزن قانونــی برگــزار میشــود ،محمدهــادی ســاروی
دارنــده مــدال المپیــک و جهــان غایــب خواهــد بــود .مهــدی فــاح در ایــن وزن
ی گرایــی دارنــده
نماینــده کشــورمان اســت.حاال نیــز مشــخص شــده محمدعلـ 
مــدال جهانــی و فرنگـیکار المپیکــی در ایــن رویــداد حضــور نــدارد .قــرار اســت
او در رقابتهــای رنکینــگدار ایتالیــا (اول تیــر) شــرکت کنــد .محمدرضــا
مختــاری هــم در وزن  77کیلوگــرم روی تشــک م ـیرود.

تردید امباپه در مورد پیوستن به رئال مادرید

سوژه

تولد دوباره فرانکفورت
در فوتبال اروپا

ëëخــوش خبــر :منتظــرم عطایــی لیســت
کادرفنی تیم ب را بدهد
اردوی تیــم ملــی والیبــال بــرای بازیهــای
کشــورهای اســامی از فردا در سالن فدراسیون
والیبــال شــروع میشــود .هرچنــد هنــوز کادر
فنــی آن مشــخص نیســت .امیــر خــوش خبــر
سرپرســت تیــم ملــی والیبــال ،در اینبــاره
میگویــد« :بــا پایــان قهرمانــی باشــگاههای
آســیا ،تعــدادی بازیکــن جدیــد بــه اردو دعوت
میشــوند تا با تعــدادی از بازیکنان اردونشــین
بــا انتخــاب بهــروز عطایــی ســرمربی تیــم ملی
بــرای حضــور در بازیهای کشــورهای اســامی
بــا کادر جدیــد تمرین کننــد .البته من منتظرم
تــا عطایــی لیســت کادر فنــی تیــم را بدهــد.
هرچنــد برنامــه تمریــن تیــم را هــم بهــروز
عطایــی بــه کادر جدیــد میدهــد».

برنز والیبال باشگاههای آسیا به شهداب رسید

اخبار

اگــر دوســتان دیــوان محاســبات ابهامــی دارنــد،
بــاز بایــد در دولــت مطــرح شــود».
نکتــه اینجاســت کــه والیبــال یــک بــار بــا رفتــن
داورزنــی بــه وزارت ورزش ،بــرای پســت معاونت
توســعه ورزش قهرمانــی ،تغییــرات را تجربــه
کــرد ،تجربـهای تلــخ کــه آن را در سراشــیبی تندی
قــرار داد .دورهای کــه احمــد ضیایــی رئیــس
فدراســیون شــد و والیبــال در دو ســال ریاســت او
روزبــه روز بــه جــای رشــد ،افــت کــرد تــا جایــی کــه
دیگــر نــه خبــری از درخشــش موشــکیاش بــود و
نــه نشــاط .وقتــی ضیایــی جزو رؤســای بازنشســته
قــرار گرفــت و شــامل قانــون ممنوعیــت بــهکار
بازنشســتهها ،سرپرســت اداره شــد .حــاال والیبــال
بعــد از المپیــک بــه دور ه گــذار رســیده بــا تغییــر
نســل طالیــی و کادرفنــی تیــم ملــی .نیمکــت تیم
ملــی والیبــال کــه چنــد ســالی بــه مربیــان خارجــی
ســپرده شــده بــود ،بعــد از المپیــک توکیــو بــه
بهــروز عطایــی رســید و بازیکنــان جــوان هــم
جــای نســل طالیــی را گرفتنــد ،بنابرایــن بهتریــن
کار احتیــاط در ایــن دوره اســت ،وگرنــه مربیــان
ایرانــی تــاوان ایــن تغییــرات را میدهنــد و

ســناریوی ناکامــی مربیــان ایرانــی در فوتبــال برای
والیبــال هــم تکــرار میشــود .مربیــان ایرانــی از
افشــین قطبــی گرفتــه تا علــی دایی و قلعــه نویی
در فدراســیون فوتبــال دوره ریاســت کفاشــیان،
بــه دلیــل تــازهکاری نــاکام بودنــد و بنابرایــن
همــه مربیــان خارجــی را قبــول داشــتند .بعیــد
نیســت بــا رفتــن داورزنــی و ناکامــی بهــروز
عطایــی و دســتیارانش در تیم ملــی ،مربیان
ایرانــی بهرغــم نتیجــه در لیــگ ،یــک عمــر
بیــرون بماننــد و تنهــا تماشــاگر حضــور
رقبــای خارجیشــان روی نیمکــت تیــم
ملــی باشــند.
ایــن قضیــه والیبالیهــا را نگــران کــرده
تــا حــدی کــه حتــی در نشسـتهای خبــری
قهرمانــی باشــگاههای آســیا هــم بازیکنــان
و مربیــان از آن حــرف میزننــد .مصطفــی
کارخانــه عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون
توگــو بــا «ایــران» معتقــد اســت نبــود
در گف 
داورزنــی بــه والیبــال لطمــه میزنــد« :بحــث
بازنشســتگی بــوده امــا خیلــی جــدی نیســت و
بیشــتر حاشیهســازی میشــود .والیبــال ایــران
بــا داورزنــی اهــداف و چشــمانداز خوبــی دارد.
نبــود داورزنــی بــه والیبــال لطمــه میزنــد ،آن
هــم حــاال کــه یکســال و  6مــاه بیشــتر از دوره 4
ســالهاش نمانــده اســت .بایــد همــه کمــک کنند،
چــرا کــه امســال و ســال آینــده دو ســال شــلوغ و
مهــم ،والیبــال نیــاز بــه آرامــش دارد و بایــد طبــق
برنامههــا پیــش بــرود ،پــس همــه بایــد بــه آن
کمــک کننــد».
بــه نظــر او ،فعــاً هیچکســی بهتــر از
داورزنــی بــرای والیبــال نیســت« :داورزنــی مهــره
تأثیرگــذاری بــرای والیبــال اســت و اتفاقــات
مهمــی بــا حضــورش در آن رخ داد .مــا در ســالی
کــه رقابتهــای لیــگ ملتهــا ،قهرمانی جهــان و
ســال آینــده هم انتخابــی المپیک را داریم ،کســی

بهتــر و آگاهتــر از داورزنــی برای والیبــال نداریم .به
هــر حــال همــه افــراد موافــق و مخالفانــی دارنــد،
امــا  90درصــد جامعــه والیبــال ،موافق او هســتند.
حتــی او بابــت لیاقتــش معاونــت وزیــر ورزش
شــد .مــا بایــد از وزارت بخواهیــم تــا داورزنــی فعالً
تــا پایــان دوره ریاســتش بمانــد تــا بعــد هرچــه
قانــون میگویــد ».کارخانــه معتقــد اســت وزیــر
ورزش هــم میخواهــد کــه داورزنــی بمانــد:
«صحبتهایــی بــا وزیــر ورزش بــرای مانــدن
داورزنــی شــده ،او میدانــد والیبــال چــه
موقعیتــی دارد و حتــی از حساســیت مقــام
معظــم رهبــری بــه والیبــال هــم خبــر دارد.
شــک نکنیــد وزیــر ورزش هــم دوســت دارد
و حمایــت کــرده تــا داورزنــی بمانــد و طبــق
اهــداف و برنامههــا والیبــال را جلــو ببــرد ».به
هــر حــال باید صبــر کــرد و دیــد ،وزارت ورزش
بــرای حــل ایــن مشــکل چــه اقدامــی میکنــد؟

دومیــناردویتیــمملــیوزنهبــرداریروزهــای
ســوم تــا بیســتم خردادمــاه در تهــران پیگیــری
میشــود .میرمصطفــی جــوادی ،حســین
ســلطانی ،حافــظ قشــقایی ،محمدمهــدی
حیاتــی ،حســین نجفــی ،علــی هاشــمی،
ســیدایوب موســوی ،رســول معتمــدی،
علیرضا یوسفی ،مهدی کرمی ،امیرحقوقی،
امیــر عزیــزی ،رضــا حس ـنپور ،علــی داودی،
رضــا بیرالونــد و پیمــان جــان  ۱۶وزنهبــردار
دعــوت شــده هســتند .محمدحســین برخــواه ،ســرمربی تیــم ملــی وزنهبــرداری
دربــاره نفــرات دعــوت شــده و غیبــت مدالآورانــی چــون ســهراب مــرادی
میگویــد« :آیــت شــریفی بهدلیــل مصدومیــت ،ســهراب مــرادی بهدلیــل عــدم
حضــور در اردوی نخســت و مصدومیــت ،رضــا دهــدار بهدلیــل انصــراف از حضــور
در مســابقات کشــورهای اســامی و علیرضــا معینــی بهدلیــل حضــور در ترکیــب
تیــم ملــی جوانــان در لیســت مدعویــن قــرار ندارنــد ».اوهمچنیــن نســبت بــه نبــود
نــام کیانــوش رســتمی در لیســت دعــوت شــدگان توضیــح داد« :ســعی داریــم از
ظرفیــت ایــن وزنهبــردار باتجربــه ملیپــوش بــرای مســابقات جهانــی در کلمبیــا
اســتفاده کنیــم.در ایــن میــان مصدومیــت یــا انصــراف چنــد نفــر از وزنهبــرداران
خوب کشــورمان فرصتی را فراهم کرد تا در مســابقات کشــورهای اســامی  -قونیه
توانایــی و شایســتگی وزنهبــرداران جوانتــر بــه نمایش گذاشــته شــود .بنابراین بعد
از ایــن مســابقات ،ترکیــب مدعوین بــه اردو مورد ارزیابی قرار گرفته و ممکن اســت
افــراد جدیــد یــا قبلــی بــا توجــه بــه آمادگــی و عملکردشــان مجــدداًدعوت شــوند».

وزنه برداری

داورزنی با مجوز جدید میماند؟

در واقــع گیــر فعلــی دیــوان عدالــت بــه
عــدم مأمــور شــدن کارمنــدان دولــت بــه
فدراسیونهاســت کــه بــه گفتــه خــودش ،شــامل
حــال رئیــس فدراســیون والیبــال هــم میشــود:
«فدراســیونها هــم زیرمجموعــه وزارت ورزش
و جوانــان هســتند امــا چــون نهــاد عمومــی
غیردولتــی هســتند ،یــک قیــد  5ســاله را تعریــف
کــرد کــه فقــط شــامل مــن نیســت ،بلکــه شــامل
خیلــی از فدراســیونهای دیگــری اســت کــه
رؤســایش کارمنــد وزارتخانــه هســتند کــه بعــد
از انتخــاب بــه فدراســیون مأمــور شــدهاند .ســال
قبــل ایــن موضــوع در دولــت مطــرح شــد و قبــول
کــرد مــن تــا پایــان دوره  ۴ســاله در فدراســیون
والیبــال مأمــور باشــم .حــاال دوبــاره ایــن موضــوع
مطــرح شــده کــه بــاز بــه مصوبــه دولــت نیــاز
دارد .مــن اگــر بــه وزارت ورزش برگــردم تــا ۶۵
ســالگی در هــر پســت ســازمانی ،میتوانــم در
وزارت ورزش کار کنــم امــا بــرای مأموریــت بــه
فدراســیون والیبــال بایــد کمیســیونی در دولــت
موضــوع را بررســی و تأییــد کنــد .البتــه مصوبــه
دولــت قبــل تــا پایــان دوره  4ســاله مــن بــوده امــا

ورزشی

ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن ممکن است از انتقال به رئال مادرید پشیمان
شــود ،در حالــی کــه تعداد زیــادی از رســانههای معتبر ورزشــی خبــر از رئالی
شــدن کیلیان امباپــه دادهاند ،امــا دی ماریتزیو خبرنگار سرشــناس ایتالیایی
که یک ســایت ورزشــی دارد و همچنین شــمار دیگری از رســانههای ورزشــی
مدعی شــدند که فشــار پی اس جی برای متقاعد کردن این ســتاره فرانســوی
ظاهراً نتیجهبخش بوده و امباپه احتمال دارد قراردادش را با پایتختنشینان
فرانسه تمدید کند .این در حالی است که فابریزو رومانو دیگر خبرنگار مطرح
حوزه نقل و انتقاالت نیز در صفحهاش نوشــته اســت که امباپه هنوز تصمیم
درخصوص آیندهاش نگرفته اســت و اینکه روز یکشنبه او تصمیم نهاییاش
را اعالم خواهد کرد ،دور از واقعیت است .روزنامه مارکا نیز گزارش داده است
که خانواده امباپه پیشنهاد  130میلیونی رئال برای پاداش را رد کردند و طلب
درخواست 200میلیونی کردهاند.

کلوپ :من اهل تماس گرفتن با مربی تیم دیگر نیستم

گــروه ورزشــی /آینتراخــت فرانکفورت
بعد از  42ســال انتظــار دوباره قهرمان
یک تورنمنت اروپایی شــد؛ بعد از یک
شــب طوالنــی و پرهیجــان در ســویل.
حــدود  40هــزار هــوادار بــدون بلیــت
فرانکفــورت راهی اســپانیا شــدند تا در
شــبی که یک فرانکفــورت جدید متولد
شــد ،در ایــن کشــور جشــن و پایکوبــی
بــه راه بیندازنــد .تکلیف لیــگ اروپا در
نهایت با یک شــوت مشــخص شد ،آن
هــم در ضربــات پنالتــی .ضربــهای که
آرون رمــزی بازیکــن رنجــرز زد و کوین
تراپ دروازهبــان فرانکفورت مهار کرد.
شــکوه و افتخــار از راههــای مختلف به
دست میآید و برای کوین تراپ با یک

سیو فوقالعاده در آخرین دقیقه وق 
ت
اضافــه فینــال لیــگ اروپــا رقم خــورد.
ســانتر کمــار روف بــا تغییــر مســیر در
شــش قدم به رایان کنت رســید و با گل
پیروزی فاصلهای نداشــتند اما تراپ با
واکنشی استثنایی ورق را برگرداند .او 4
ســال در پاریسنژرمن بود اما این سیو
حتی بیشــتر از دفع پنالتــی آرون رمزی
در ضربــات پایــان بــازی روی حرفــه او
اثــر میگذارد .او در دومین دوره حضور
در آینتراخت دومین قهرمانی اروپایی
تاریــخ تیــم را رقــم زد .در شــبی خنک
در جنــوب اســپانیا در ورزشــگاهی پر از
هــواداران پرشــور دو تیــم یــک فوتبــال
نزدیــک و جــذاب بــه نمایش گذاشــته

شــد .بــازی بــه وقــت اضافــه کشــید و دو تیــم شــاید تــا دهههــا از این بــازی 5 ،هــزار و  500پلیــس بــرای برقــراری
نظم مسابقه به خدمت گرفته شدند
بازیکنــان بــا گام خســته و پیراهنهای هیجان و احساساتش حرف بزنند.
اســتادیومکمــیقدیمــیبــود ،امــا بیشــتر بیــرون اســتادیوم بودنــد.
چســبیده به تن از عرق ،باید خودشان
را بــرای دقایــق بیشــتر بــازی آمــاده امکانــات ناکافــی و فضاهــا تنــگ و در ورزشــگاه بیشــتر نیروهــای امنیتی
میکردند اما ارزشــش را داشــت؛ برای محدود اما اینها هم بخشــی از شــور و زردپــوش بودنــد .با توجه به حواشــی
دو تیم ،قهرمانــی اروپا نه یک موهبت شوق بازی بود .سلتیک در سال  2003قبــل از بــازی ریســک بزرگــی بــود اما
همیشگی بلکه دستاوردی خارقالعاده در فینال جام یوفا در ســویل بازی کرد همه چیز به خوبی گذشت .میگفتند
محســوب میشــد .خیلی از فینالهای اما در ورزشگاه المپیکو در بیرون شهر 150 .هزار نفر راهی ســویل شدهاند اما
لیگ اروپا بین تیمهایی برگزار میشود سانچس پیسخوان خیلی رمانتیکتر تعداد خیلی کمتر از این بود؛ هواداران
که این مســابقه را تســلی بخش فصل از آن اســت .بــازی شــلوغ و پرحرارت فرانکفورت کــه در آلمان مانده بودند
ناامیدکننــدهخــودمی داننــد،امــا بود .بندرت هواداران لباسهای رنگ خــود جــوی حیــرت انگیــز در دویچه
ایــن بــازی نه .بــرای رنجــرز ،تیــم دوم تیم پوشیده بودند؛ طرف فرانکفورت بانک پارک ایجاد کــرده بودند و بازی
اسکاتلند و آینتراخت فرانکفورت ،تیم کامالً سفید بود و غلبه در طرف رنجرز را از طریــق مانیتورهای بزرگ تماشــا
یازدهم آلمان این فرصتی نادر بود که آبی اما قسمتهایی نارنجی و بخشی میکردنــد .تــرس از خشــونت زیــاد
باید از آن استفاده میکردند .هواداران ترکیــب هــر دو بــود ،گــزارش کردنــد نبود .در بیشــتر دقایق بازی همه چیز

اوج هیجان در فینالهای کنفرانس شرق و غرب NBA

برخوردزودهنگامنادالوجوکوویچدراوپنفرانسه

انتقام بوستون ،اقتدار گلدن استیت

در اولیــن بــازی از فینــال کنفرانــس
غرب  ،NBAتیم بسکتبال گلدناستیت
وریرز موفق شــد در سالن خانگی خود،
چیــس ســنتر تیــم داالس ماوریکس را
بــا نتیجــه  112بــه  87شکســت دهــد تا
شــروعی قاطعانــه در مســیر صعود به
فینــال نهایی مســابقات داشــته باشــد.
مطابق معمول این گارد خوش تکنیک
وریــرز اســتفن کاری بــود کــه بیشــترین
امتیــاز را بــرای تیم سانفرانسیســکویی
کسب کرد .او در  31دقیقه حضورش در
زمیــن بازی  21امتیاز گرفت 4 ،پاس گل

داشــت و  12ریباند .پس از او جردن پول
و اندرو ویگینز هر دو با کســب  19امتیاز،
امتیازآورتریــن بازیکنان وریــز بودند .در
سمت مقابل لوکا دونچیچ ستاره صرب
داالس ماوریکــس بــا کســب  20امتیاز،
بهتریــن بازیکن تیمش بــود و پس از او
اسپنســر دینویدی با  17امتیــاز نفر دوم
بود .در کنفرانس شرق اما دومین بازی
فینــال میــان تیمهــای میامــی هیــت و
بوســتون ســلتیکس با برتری سلتیکس
در دومین بازی متوالی در میامی همراه
بود .ســلتیکس که بــازی اولش در خانه

خوب بود اما در قسمت غربی گروهی
 200نفــره از هــواداران فرانکفــورت با
برخی از هواداران رنجرز درگیریهایی
داشــتند .مشــت و لگدهایی رد و بدل
شــد .شــب قبل پنج آلمانی به خاطر
پرتاب مواد آتشزا به ســوی هواداران
رنجــرز دســتگیر شــده بودنــد .امــا در
پایان شکوه و افتخار به دنبال یک نفر
دیگر میگشــت و تراپ را پیدا کرد10 .
ســال قبــل در اولیــن بــازیاش بــرای
آینتراخت بعد از  19دقیقه اخراج شد.
انتظاری طوالنی کشید اما در شبی که
یــادآور فینالهای اروپایــی قدیم بود،
تبدیل شدن او به یک قهرمان واقعی
تکمیل شد.

حریــف را باختــه بــود ،این بــار با نتیجه
 127بــه  102بــه برتری رســید تــا دو تیم
یک – یک مساوی شوند.

قرعهکشــی مســابقات تنیــس اوپن
فرانســه (روالن گاروس) دومیــن
گرنداســلم فصــل تنیــس برگزار شــد و
مدعیان قهرمانی مهمترین تورنمنت
زمینهای خاکی رقبــای احتمالی خود
را در مســیر رســیدن به ایســتگاه پایانی
شــناختند .رافائــل نــادال قهرمــان 13
دوره ایــن رقابتهاســت و بــه همیــن
دلیل هم توجه ویژهای به قرعه او وجود
دارد .مرد اســپانیایی که بــا  21قهرمانی
در گرنداســلمها اکنــون پرافتخارتریــن
مــرد ایــن رشــته در جهــان اســت ،بــه

عنوان شــرکت کننــده ســید پنجمی در
روالن گاروس شــرکت خواهــد داشــت.
او پــس از نواک جوکوویچ مدافع عنوان
قهرمانــی رقابتها و هموطن  19ســاله
خــود کارلــوس آلــکاراس ،بخت ســوم
قهرمانــی در دومین گرنداســلم فصل
محســوب میشــود .از قضا او در مســیر
رســیدن بــه فینــال ممکــن اســت با هر
دوی ایــن تنیســورها روبــهرو شــود .اگــر
نــادال تــا مرحلــه یــک چهــارم نهایــی
صعود کنــد ،این احتمال وجود دارد که
با نواک جوکوویچ مصاف داشته باشد و

اگر ستاره صرب را هم از پیش رو بردارد،
در مرحلــه نیمه نهایی ممکن اســت با
آلکاراس روبهرو شود.

یورگن کلوپ ،سرمربی لیورپول تأکید دارد که تماسی با استیون جرارد سرمربی
اســتون ویال نداشــته و نخواهد داشــت .اگر اســتون ویال در هفتــه آخر لیگ برتر
انگلیــس بــه کســب امتیاز از ســیتی شــود ،لیورپــول در صــورت برتــری مقابل
ولورهمپتونفاتحاینفصللیگخواهدشد.یورگنکلوپ،
سرمربی باتجربه لیورپول در نشست خبری پیش از دیدار
بــا ولوز فصل تیمــش را تا همین حاال نیز خوب توصیف
کــرد و در مورد اســتیون جــرارد هم حرف زد« :مســلماً من
به عنوان مربی ســابق دورتموند و ماینتس که طرفدار
این تیمها هســتم اگر بتوانم کاری انجام دهم که به
دورتموند و ماینتس کمک کند ،این برایم به مثابه
یــک انگیزه خواهد بــود ،اما نه مــن در زمین بازی
نهستیم.
میکنمونهاستیونجرارد.ماهمهانسا 
جــرارد بــدون تمــاس مــن نیــز  100درصــد این
بازی را جدی خواهد گرفت .من مطمئنم دیگر
باشگاههادراینشرایطبااوتماسمیگرفتند،اما
منچنینکارینمیکنم».

اخراج زودهنگام سرمربی دورتموند

باشــگاه دورتموند خیلی زود و پس از تنها یک فصل با مارکو روســه سرمربی
خود قطع همکاری کرد .پس از جلســه روز پنجشــنبه هیأت رئیســه باشــگاه،
خبرهایــی در رســانههای آلمانــی در مــورد احتمــال تغییــر در کادر فنــی
دورتموند مطرح شــد .در نهایت نیز مشــخص شــد که هیأت رئیســه به این
نتیجه رســیدهاند که با مارکو روســه قطع همکاری کنند .مربی سابق گالدباخ
پــس از تنهــا یــک فصــل حضــور
روینیمکــتدورتمونــدبرکنــار
شــد و دوران حضــور کوتاه مدتش
پایــان یافــت .دورتمونــد بــا او بــه
هیچ جامی دســت پیــدا نکرد و در
بوندســلیگا پــس از  34بــازی و 69
امتیاز پشــت ســر بایرن رتبــه دوم
را کســب کــرد .دورتمونــد در لیگ
قهرمانــان و جام حذفی نیز نتایج
ناامیدکننــدهای گرفــت .در بیانیــه
دورتمونــد قید شــده که ایــن تصمیم بــا هماهنگیهانس یوآخیم واتســکه
(مدیر) ،میائیل زورک (مدیر ورزشی) ،سباستین کهل و ماتیاس سامر گرفته
شده است.

