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اخبار

ماجرای پاتوسی و استقالل
تمام شد

با توجه به مبلغ رضایتنامه تعیین ش��ده
برای پاتوس��ی از س��وی باش��گاه کیپتاون،
حضور او در استقالل منتفی شد .به گزارش
ایس��نا ،باشگاه اس��تقالل تا دوشنبه فرصت
داش��ت  ۳۰۰هزار دالر مبلغ فعالسازی بند
خرید آیاندا پاتوس��ی را به باشگاه کیپتاون
پرداخ��ت کند ام��ا این کار ص��ورت نگرفت.
با ای��ن حال مدیران اس��تقالل بیخیال این
بازیکن نش��دند و وارد مذاک��رات جدیدی با
این باش��گاه آفریقای جنوبی شدند تا بتوانند
بازیکن تاثیرگذار فصل گذشتهشان را حفظ
کنند ام��ا باش��گاه کیپتاون س��یتی مبلغ
 ۹۰۰ه��زار دالر را برای رضایتنامه پاتوس��ی
تعیین کرده و با این اوصاف اس��تقاللیها از
خرید این بازیکن منصرف شدند ،البته مبلغ
 ۹۰۰هزار دالر اعالم ش��ده از س��وی باشگاه
کیپتاون برای تمام باش��گاههایی اس��ت که
خواهان پاتوسی هستند.

واکنش برانکو
به شکایت پرسپولیس به فیفا

سرمربی س��ابق پرس��پولیس به شکایت
این باش��گاه از او به فیفا واکنش نش��ان داد.
به نق��ل از الریاضیه ،برانکو ایوانکوویچ بعد از
کسب عناوین و افتخارات زیاد از پرسپولیس
جدا و راهی االهلی عربس��تان شد .این مربی
کروات درباره مذاکره با باشگاه االهلی گفت:
مذاکرات خیلی س��ریع اتفاق افتاد .ما اهداف
مش��ترکی داش��تیم و میخواهی��م با هم به
موفقیت و کس��ب جامها دس��ت پیدا کنیم.
میخواهیم هواداران را شاد کنیم و از فوتبال
لذت ببریم .این مربی کروات درباره شکایت
باشگاه پرس��پولیس از او به فیفا هم اینگونه
واکن��ش نش��ان داد :برای من مهم نیس��ت
پرس��پولیس چه کاری میکند .اعتراض آنها
برای من مهم نیس��ت .آنها میگویند به فیفا
ش��کایت کردهاند اما چیزی به دست باشگاه
االهلی نرس��یده است .همه آنچه در گذشته
انجام ش��ده فقط حرف است و نه چیز دیگر.
من مربی آزاد هس��تم .پرس��پولیس را ترک
ک��ردم ،چرا که به بعضی از بندها و ش��روط
قراردادم احترام نگذاشتند.
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مصطفی کارخانه در گفتوگو با «وطنامروز»:

عملکرد تیمملی والیبال عالی بود

خبر

سلطانیفر :هواداران بدسابقه
اجازه ورود به استادیوم ندارند

 95درصد شانس صعود داریم

زهره فالحزاده :تیمملی والیبال ایران در لیگ ملتهای  ۲۰۱۹تا اینجای کار نتایج
بسیار خوبی کس�ب کرده و با  ۱۰برد و  ۲باخت در رده دوم جدول این مسابقات
قرار گرفته اس�ت .شاگردان کوالکوویچ که همه نگاهها را به خود جلب کردهاند،
روز یکش�نبه دومین شکس�ت خود را در این رقابتها تجربه کردند و با نتیجه
 ۳بر صفر به فرانس�ه پرقدرت باختند .برای بررس�ی عملکرد تیمملی ایران در
لیگ ملتهای والیبال س�راغ یکی از مربیان باتجربه این رشته رفتیم .در ادامه
گفتوگوی «وطنامروز» با مصطفی کارخانه را میخوانید.
تیم ما به فرانسه باخت؛ به نظر شما دلیل باخت
چه میتواند باشد؟

اعتق��اد من این اس��ت ک��ه اگر ق��رار بود ما
بازی را ببریم ،میبردیم .به هر حال اس��تراتژی
مرب��ی ما این بود که ب��ه بازیکنانی که کمتر در
دیدارهای قبلی بازی کردهاند ،فرصت دهد .بویژه
در پس��ت دریافتکننده قدرتی که فرهاد قائمی
و محمدجواد معنوینژاد جایگزین میالد عبادی
و پوریا فیاضی ش��دند ،اگرچه این  ۲بازیکن هم
خوب بازی کردند و ش��اید اگر عبادی و فیاضی
هم به بازی گرفته میشدند ما باز هم به فرانسه
میباختیم .به هر حال س��رمربی باید درباره این
تغییرات توضیح دهد .ام��ا با اینکه میگویند ما
روحیه برد نداشتیم یا نتوانستیم مثل دیدارهای
قب��ل بازی کنیم موافق نیس��تم .به نظر من اگر
میخواستیم ببریم ،قطعاً این توانایی را داشتیم
که فرانسه را هم شکست دهیم.
تیمملی آنق�در خوب کار کرده بود که مردم ما
انتظار نداشتند حداقل با این نتیجه یکطرفه به
فرانسه ببازیم!

وقتی انگیزه کم ش��ود به این دلیل که تیم ما
صعود کرده ،طبیعی است که این اتفاق بیفتد.

البته ما به فرانسهای باختیم که در جدول یک
رده پایینتر از ما است.

فرانس��ه یکی از قطبهای والیبال دنیاس��ت.
چند س��ال پیش قهرمان جهان شد .در واقع ما
به تیم کوچکی نباختیم.

 ۱۰ب�رد و  ۲باخ�ت؛ عملک�رد تی�م والیبال ما
تحسینبرانگیز است.

عملکرد تیم ما عالی بوده است .برخی مواقع
یک باخت ارزش��ش بیش��تر از یک برد اس��ت.
امیدوارم باخت مقابل فرانس��ه تلنگری برای تیم
ما باشد تا اش��تباهاتش را جبران کند .مهم این
اس��ت که در مس��ابقات بزرگ این اشتباهات را
تکرار نکنیم.

در ای�ن  ۱۲بازیای که ایران ش�رکت داش�ته،
بهترین عملکرد تیم ما در کدام دیدار بوده؟

بهتری��ن بازی ما مقابل روس��یه ب��ود .خیلی
خوب این تیم قدرتمند را شکست دادیم.
بهترین بازیکن ما تا به این لحظه کیست؟

نمیتوان تنها یک اس��م را ن��ام برد .معروف،
موسوی ،غفور ،شفیعی و فیاضی ،همگی عملکرد
خوبی تا به اینجای مسابقات داشتهاند.

ش�اید این آخرین دورهای باش�د که بازیکنان
قدیمی مثل معروف در تیم حضور دارند.

ش��اید هم همچنان حضور داش��ته باش��ند.
بازیکنان��ی مثل معروف و موس��وی هر ۵۰ ،۴۰
س��ال یکبار اتف��اق میافتد که به ای��ن جایگاه
برس��ند .نمیتوان براحتی از کنارش��ان گذشت.
تنها شاید  ۱۰درصد تیم ما با تیمهای بزرگ دنیا
تفاوت داشته باش��د .این  ۱۰درصد را میتوانیم
با بازیکنان جوان حل کنیم به شرطی که خوب
مدیریت کنیم.

روز جمع�ه ب�ا صربس�تان ب�ازی داری�م؛ فکر
میکنید بتوانیم از سد این تیم هم عبور کنیم؟

صربس��تان در ای��ن دوره از رقابته��ا تی��م
پرنوس��انی بوده اس��ت .اگ��ر ش��رایط روحی و
روانیمان را مثل بازیهای گذش��ته حفظ کنیم،
میتوانیم این تیم را هم شکست دهیم.
چق�در ب�رای صعود تی�م ایران ب�ه مرحله بعد

ادامه از صفحه اول
گزارش
هم��ان چند س��اعت خبر
برخ��ورد با مام��وران واکنش منفی بس��یاری را
در پی داش��ت و کاربران شبکههای اجتماعی با
هشتگ «جیغ ،سالح ،مجرم» یا «اقتدار پلیس»
به برخورد با ماموران اعتراض کردند.
ی��ک کارب��ر نوش��ت:دس��ت آن مام��وران
س با آن دخترک...
وظیفهشناس را که در تهرانپار 
برخورد کردند میبوسم.
دیگری نوشت :پلیس باید برای اجرای قانون
اختیارات و اقتدار داشته باشد و در موارد مشابه
در آمریکا و اروپا در صورت مقاومت فرد خاطی،
پلیس حق تی��ر دارد .ناجا از نیروهایش حمایت
کند و منفعل نشود.
س��یاوش نیز معتقد اس��ت:از هر طرف نگاه
میکنم متوجه نمیشم چرا نیروی انتظامی ایران
اینقدر منفعل شده که تحت فشار امثال علینژاد
کم میاره .حقیقتا برام خیلی س��نگین بود وقتی
که استوری شادی مهناز افشار از این کار پلیس
رو دیدم.
س وظیفهاش را
کاربر دیگری نوش��ت:پلی�� 
انج��ام میدهد عزل میش��ود .تاثی��ر این کار بر
دیگر پلیس��ان چه خواهد بود؟ آیا آنها میتوانند
با قاطعیت کار خود را ادامه دهند؟ آیا میتوانند
با مجرمان در خور شخصیتشان برخورد کنند؟
تصمیم اش��تباهی که گرفته ش��د بیشتر به نفع
مجرمان اس��ت تا مردم .پلیس باید شجاع باشه
نه ترسو.
سروش با هشتگ فتنه  98نوشته:دستهای
پشتپرده خواهان کاهش برخورد پلیس با مفاسد
اجتماع��ی و کاهش حضورش در س��طح جامعه
هس��تند .شاید میخواهند این امر را قانون کنند.
ش��اید میخواهند بابتش استعفای دسته جمعی
هم بدهند که ش��اید در روز مبادایی که دنبالش
هستند ،پلیس مزاحم اغتشاشات آنها نشود!
اردکانی اعالم کرده :اگه فردا هر کسی تونست
پلیس رو زیر مش��ت و لگد بگیره جیغ بکش��ه و
قهرمان بش��ه ،اگه فردا مس��یح علینژاد تونست
با انتش��ار یه فیلم از اون س��ر دنیا بزنه تو دهن
پلیس اینجا تقصیر امروز تو و اوناییه که پش��ت
این تصمیم به خودزنی بودن.
محمدحسین هم نوش��ته :فحاشی میکنن،
پلیس رو میزنن ،مواد مصرف میکنن ،بعد فقط
از اون تیکه آخری فیلم میگیرن که پلیس داره
با مجرم برخورد میکنه و وارد ماشین میکندش.
هر جای دنیا پلیس دستور ایست بده یا بگه سوار
ماش��ین ش��و و طرف تمرد کنه استخونشو خرد
میکنن ،بعضی کش��ورا که اسلحه آزاده شلیک

شانس قائل هستید؟

فکر میکنم  ۹۵درصد تیم ما ش��انس صعود
دارد .ما میتوانیم صعود کنیم .هنوز هم جایگاه
خوب��ی در جدول داریم .باید یک بازی از  ۳بازی
آینده را حتماً پیروز شویم.
نظرتان درباره کوالکوویچ چیست؟

در هر صورت نس��بت به تیمملی ما شناخت
پیدا کرده و از توانمندی بازیکنان ما باخبر است.
 ۲باخ��ت در پرونده هر مرب��یای میتواند وجود
داش��ته باش��د .تا اینجا عملکرد کوالکوویچ قابل
دفاع بوده است.
والیبال ما نس�بت به زمان والس�کو پیشرفت
کرده است؟

تیم ما پختهتر ش��ده اس��ت .درصد خطاهای
بازیکن��ان م��ا بوی��ژه در ای��ن دوره از رقابتها
کمتر ش��ده اس��ت .بازیکنان ما دوس��ت ندارند
ببازند ،دوس��ت دارند سرشان باال باشد .در واقع
توانمندیهای خودش��ان را پیدا کردهاند .به نظر
من حضور کوالکوویچ در به دس��ت آمدن چنین
شخصیتی بیتأثیر نبوده است.

هشتگ اقتدار پلیس

میکنن به طرف.
کاربری با نام سرباز نوشت:باید دید پشت این
تصمیم چه کس��ی بوده ،آیا ایش��ون را تهدید به
اخراج کردند شتابزده چنین تصمیمی بگیره؟
س آمریکا یک خش��اب رو راننده
ت��و آمریکا پلی 
خالی میکنه و میگه احتمال دادم اس��لحه داره
و عذرخواه��ی هم نمیکنه ،رئی��س پلیس هم
پشتش وایستاده.
آس��مان صامت نیز نوش��ت:این همه شهی د
بخوره.

س لطمه
ندادیم که االن اقتدار_ پلی 
ماهناز هم گفته :رئیس پلیس��ی که امروز در
برابر هیاهوی رس��انهای ضد انقالب عقبنشینی
میکند ،ف��ردا نمیتواند در براب��ر قاچاقچیها و
اراذل و اوباش از خود اقتدار نشان بدهد.
س��یاوش هم نوش��ته :پلیس��ی که بیسالح
میفرستنش بین اش��رار فرقه گنابادی و بابتش
س ک��ه بابت برخورد با
افتخ��ار هم میکنن؛ پلی 
کس��ی که جرم مش��هود داره و تازه گردنکشی
هم کرده ،بازداشت میشه؛ چنین پلیسی با چه
انگیزه و پشتوانهای باید با مفاسد و جرائم برخورد
کنه و چطور باید مایه امنیت خاطر ش��هروندان
قانونمند باشه؟!
محمدامین نوش��ته :یک قدم عقبنش��ینی،
نتیجهاش  10قدم رو به جلو دش��من میش��ه!
نیروی انتظامی با بازداشت مامورش امروز اشتباه
بزرگی ک��رد .یا بهتره بگم جای ش��هید و جالد
کامال عوض شد کامال.
صباغی هم معتقد است :در نهایت کسی که
ضرر میکنه مردم هس��تند ،تصور کنید کس��ی
دزدی کند ،تصور کنید به ناموس کس��ی تعرض
شود ،تصور کنید حق کس��ی ناحق شود ،تصور
س
کنی��د ...و با جیغ و داد از دس��ت اقتدار_ پلی 
در امان باشد.
آنوقت چه فرقی با حیوانات جنگلی خواهیم
داشت؟
معنوی هم نوش��ت :خبر عزل و بازداش��ت 2
مامور وظیفهش��ناس در برخورد با هنجارشکنی،
اگر انفع��ال پلیس را در مقابله ب��ا هجمه باطل
نرس��اند قطعا گویای تسلیم در برابر ناحق است.
بهج��ای تقدی��ر از پلیس س��یلی خ��ورده ،او را
بازداشت و عزل کردند! دیگر چه کسی حاضر به
مواجهه با فساد علنی خواهد بود؟
محم��د صادق��ی ه��م نوش��ت :ب��از ه��م
محافظ��هکاری ،باز هم مصلحتاندیش��ی غلط،
کی تموم میش��ه خدا میدون��ه ،با این کار زین
پس شاهد بیشتر شدن به_من_چهها در جامعه
خواهیم بود.
س
مه��دی ه��م نوش��ت:آق��ای رئیس_پلی 

وزیر ورزش و جوانان در نشس��ت با رئیس
پلی��س تهران گفت :تالش میکنیم لیگ برتر
آینده با کمترین مش��کالت و توأم با شادی و
امنیت و آس��ایش تماشاگران باشد .به گزارش
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ،مسعود
سلطانیفر در نشست با سردار حسین رحیمی،
رئیس پلی��س تهران و معاون��ان و فرماندهان
تامین امنیت اس��تادیومهای ناجا و یگان ویژه
گفت :ورزش عامل ش��ادی و پ��ر کردن اوقات
فراغت حداقل  50میلیون نف��ر از مردم ایران
اس��ت و اجازه نمیدهیم عدهای فرصتطلب
و تماش��اگرنما به بهانههای واهی این وضعیت
را بر ه��م بزنند .وزی��ر ورزش و جوانان گفت:
افراد شرور و سابقهدار که هیچگونه ارتباطی با
ورزش و فوتبال ندارند نباید به استادیومها وارد
ش��وند و با کمک قوهقضائیه و پلیس ،هواداران
بدس��ابقه اجازه ورود به اس��تادیوم را نخواهند
داش��ت .وی گفت :برای ساماندهی تماشاگران
هم��ه چی��ز در اختی��ار کانونهای ه��واداری
زیر نظر باشگاههاس��ت و فدراسیون فوتبال و
سازمان لیگ باید در موضوع برگزاری مسابقه
هم��راه پلیس باش��ند و در تعام��ل با یکدیگر
اجازه آش��وبطلبی را از عدهای معدود بگیرند.
وزیر ورزش و جوانان گفت :فدراسیون فوتبال
برای لیگ آین��ده قوانین انضباطی جدیدی را
در نظ��ر گرفته و همه ما باید از بازیکن تا مدیر
عام��ل و هوادار برای صیان��ت از فضای ورزش
کوشا باش��یم .مسعود س��لطانیفر با تقدیر از
تالشهای سردار رحیمی ،رئیس پلیس تهران و
همکارانشان در تامین امنیت ورزشگاهها گفت:
استادیومهای ما باید در سراسر کشور به امکانات
مورد نیاز تجهیز شوند و در این باره و همینطور
بلیتفروش��ی الکترونیکی و س��اماندهی ورود
تماش��اگران به استادیوم ها ،فدراسیون فوتبال
و س��ازمان لیگ به همراه ش��رکت توس��عه و
نگهداری اماکن ورزشی کشور باید برنامههای
خود را با دقت و سرعت پیش ببرند.

ی ک��و اقتدار پلیس؟
تهران جناب س��ردار رحیم 
میخواهی��د با برخورد با مام��ور قانونمدار اقتدار
باشید؟

داشته
صادق هم معتقد اس��ت:هیچ شهروندی هم
ح��ق تمرد از دس��تور پلیس را ن��دارد حتی اگر
مجرم نباشد.
مقاومت در برابر دستور پلیس باید با برخورد
مواجه شود.
حبیب هم نوش��ته :آره مس��ت کنید ،نشئه
کنید ،بعد بیاید تو خیابون هر غلطی خواس��تید
بکنید ،آرامش و امنیت مردمو ازشون بگیرید ،بعد
هم که خواستن جلوتونو بگیرن با وحشیبازی و
هوچیگری فیلم بگیری��د .بعد فکر کنید خیلی
زرنگی��د ،نه! ش��ما مجرمید و بای��د طبق قانون
باهاتون برخورد بشه.
رستمی هم معتقد اس��ت :برای تحتالشعاع
ق��رار دادن اقتدار نیروی انتظامی دس��ت به هر
داستانس��راییای میزند تا فردا هر مجرمی که
دستگیر شود بتواند با جیغ و داد کردن خودش
را تبرئه کند.
احمدی هم نوش��ت :از ف��ردا یه مختلس هم
اگه جیغ زد و کلیپش رو تو پیج مس��یح علینژاد
دیدید تعجب نکنید آخه بهتازگی جیغ_سالح_
مجر م شده.

■■آش شور و رسانه دولتیها

آش برخ��ورد با  2مامور ناجا آنقدر ش��ور بود
که حتی مخاطبان رسانههایی مثل ایسنا نیز به
این موضوع اعتراض کرده بودند .برخی مخاطبان
ایس��نا در واکنش به برخورد با ماموران پیامهای
زیر را ارسال کردند:
یه دوس��ت :واقعا متاس��فم که ابهت پلیس و
نی��روی انتظام��ی اینگونه پایین می��اد که قطعا
دس��تهایی پس پرده اس ...پلیس باید برخورد
کن��ه اونم با فس��ادی به این ش��کل ...برخورد با
پلیس یعنی چ��ه؟؟؟ لطفا قوانین انتظامی دیگر
کشورها رو یه نگاهی بندازید.
عل��ی :باید اون دخترا رو بهخاطر فحاش��ی و
حمله به پلیس تبعید و زندانی کنن.
ایلیا :برخورد با اینگونه هنجارشکنیها الزم
و ضروری است و عموم افراد جامعه و خانوادهها
برخورد با چنین بیعفتیهایی را خواستارند .دم
بچههای نیروی انتظامی گرم خدا خیرشون بده.
عل��ی :با س�لام فقط لطفا ح��ق رو بگید اگه
تقصیر اون جوانهاس��ت یا پلی��س فقط حق را
بگویید بهخدا خدا باالی س��ر ما اس��ت برای او و
آخرت خودمان کار انجام بدهیم .ممنونم.
مریم :کار پلیس درس��ته عزل هم نادرسته اگه
برخورد نشه بقیه جرأت هنجارشکنی پیدا میکنن.

