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داورزنی :هنوز روزنه امیدی به استویچف داریم

برخورد سرد
رحمتی و منصوریان
وزیـرفوتبالی
محمد پناهیفرد

صعــود پرماجرای
نفـت در اصفهـان

بختیار ،سـروش
را لــــــو داد!

سنگ بزرگ دایی و نفت بر سر نقلوانتقاالت سرخابی

سردارگرانترین
بازیکن تاریخ ایران
صادق زاده پهلوان
سال  ۹۵ایران شد

به تمرینات استقالل

یادداشت

دایی :نمیخواستم
تیمم را بیرون بکشم

قیمت  13میلیونی آزمون
در ترانسفـر مارکـت

بازگشـت چشمی

منصوریان و برانکو
لیست دوم رو میکنند؟

بیش از  2ماه از حضور س��لطانیفر در مسند وزارت
ورزش و جوانان میگذرد؛ وزیری که یک بار با رای
مخالف مجلس به صدرات نرسید اما با شروع مجلس
جدید ،جایگزین وزیری ش��د ک��ه از همان اول هم
مشخص بود گزینه رئیسجمهور برای پست وزارت
ورزش نیس��ت .پی��ش از س��لطانیفر ،دکتر محمود
گودرزی از همان ابتدا نشان داد ورزش فقط فوتبال
نیست و نگاهی ویژه به سایر ورزشها داشت غافل از
اینکه مخاطب ورزش از نگاه عموم جامعه به سمت
و سوی فوتبال بود .هر تصمیم او نسبت به فوتبال به
خصوص در مورد کیروش ،پرس��پولیس و استقالل
با واکنش تند هواداران مواجه میشد؛ هوادارانی که
صدای خود را در صفحات مجازی رئیسجمهور فریاد
میزدن��د .یکی ،دو بار رئیسجمهور در همایشهای
عمومی با ورزش��کاران با حمایت واضح و روشن از
کیروش تاکید خود را به این مسئله نمایان ساخت
اما دکتر محمود گودرزی فقط س��عی کرد رویکرد
مصاحبهای خود را نس��بت به این موضوع کم کند
اما چیزی از سیاس��تهای او نس��بت به فوتبال کم
نکرد .گودرزی در نهایت مجبور ش��د با یک استعفا
برود تا ورزش را به فردی بسپارد که او را به عنوان
دایرهالمعارف ورزش��ی میشناسند .او از همان ابتدا
راه��ی را رفت که گودرزی نرفته بود .توجه ویژه به
فوتب��ال؛ به خصوص حمای��ت از کارلوس کیروش.
او حت��ی پ��ا را فراتر گذاش��ت و به عن��وان رئیس
مجمع  2باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس ،جلسهای
را با س��رمربی اس��تقالل که در بحران گرفتار شده
ب��ود ،برگزار کرد .انتقادهای زیادی هم به او در این
خصوص ش��د اما س��لطانیفر نه تنها عقب ننشست
بلک��ه در برنامههای خود جلس��ه ب��ا هیئت مدیره
 2باش��گاه را تنظی��م و در نهایت برگ��زار کرد .او با
هیئت رئیس��ه فوتبال هم جلس��ه گذاشت تا نشان
دهد سیاس��ت کاری او تا اینجای کار ،فوتبال است
و سایر ورزشها فعال باید همان مسیر همیشگی را
طی کنند .البته از حق نگذریم  3 ،2جلس��های هم
با غیرفوتبالیها گذاشت تا از منظر او تعادلی هم در
این خصوص برقرار شود.

رقابتهای کشتی پهلوانی بزرگساالن قهرمانی کشور و
انتخاب پهلوان سال  ،95یادواره مرحوم زنده یاد پهلوان
علیرضا س��لیمانی ،روز گذش��ته در سالن بهشتی شهر
مش��هد مقدس برگزار ش��د .به گزارش ایسنا در دیدار
فینال وزن  +100کیلوگرم جابر صادق زاده پهلوان سال
گذشته کشور از مازندران به مصاف احمد میرزاپور پهلوان
کشور و قهرمان مسابقات جهانی از خراسانرضوی رفت
و در یک کشتی بسیار نزدیک از سد این حریف گذشت
و پهلوان کش��ور در سال  95ش��د تا برای دومین سال
پیاپی به این افتخار دست پیدا کند.
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