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پنجشنبه  9تیر 1401

◾

◾جانشین منصوریان مشخص شد
جهانگیرکیشمسمدیرعاملباشگاهصنعتنفتآبادان
در گفتوگو با روابط عمومی صنعت نفت آبــادان اظهار
کرد :صبح دیروز جلسه هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت
با حضور تمامی اعضا ،مدیر فنی و معاونت ورزشی باشگاه
برگزار شد و پس از بررسی جامع و کامل تمامی گزینهها،
رضا پرکاس با اتفاقنظر بهعنوان سرمربی تیم بزرگساالن
صنعت نفت آبادان در فصل بیستودوم انتخاب شد.
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 30ژوئن 2022

سال سی و پنجم

شماره 9844

◾

◾توافق چشمی و مرادمند با استقالل
روزبهچشمیمدافعتیمفوتبالاستقاللبامسئوالناین
باشگاه برای تمدید قراردادش به توافق رسیده و به زودی
قراردادش را امضا خواهد کرد .همچنین محمدحسین
مرادمند کارهای پایان خدمت خود را انجام داده است و
به استقالل بازمیگردد .این بازیکن نیم فصل دوم سال
گذشته مشمول خدمت سربازی شده بود.آنها با سیلوا
هم به توافقات اولیه دست پیدا کردند.

پرویز پرستویی

ستا
رگان ورزش

◾

◾طارمی در تیم منتخب فصل پرتغال
به نقل از رکورد ،مهدی طارمی در  ۳۱گل از  ۸۶گلی که پورتو
در این فصل به ثمر رساند حضور مستقیم داشت و پنج بار
به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد .همین امر باعث
شد تا کارشناسان او را در تیم منتخب فصل لیگ پرتغال
قرار دهند .دیوگو کاستا ،پدرو پوررو ،پپه ،امببا ،ماتئوس
ریس ،اوتاویو ،ویتینیا ،ماتئوس نونس ،داروین نونز ،ریکاردو
هورتا و طارمی در تیم منتخب فصل حضور دارند.

مارکو وراتی

بازیگرسینمای کشورمان همراه با هادی
حبیبی از کشتیگیران اسبق تیم ملی
تمرین کرد .پرستویی در کارهای خیر
همراه با کشتی گیران در مناطق محروم
حضور داشته و به جامعه خدمت میکند.

شیر بیدندان و بینفس

جواد رستمزاده
باشگاه پرسپولیس
نــقــل و انــتــقــاالت
را بــافــاصــلــه بعد
از پـ ــایـ ــان بیست
و ی ــک ــم ــی ــن دوره
لیگ برتر آغاز کرد و با جذب علیرضا
بیرانوند ،مرتضی پورعلیگنجی ،دانیال
اسماعیلیفر ،محمد مهدی احمدی،
ســروش رفیعی ،گئورگی ولسیانی و
سعید صادقی گام محکمی برداشت
تا بهنوعی بتوان سرخپوشان را برنده
اصلی نقل و انتقاالت تابستانی تا
اینجای کار دانست .با این حال هنوز
ســرمــربــی پــرســپــولــیــس گــایـههــایــی
نسبت به نقل و انتقاالت دارد.در حال
حاضر لیست بــزرگــســاالن تیم روبــه
تکمیل اســت امــا بــه غیر از احمدی
هنوز نفرات مدنظر گلمحمدی برای
فهرست زیر  ۲۳سال جذب نشدهاند.

◾

◾مدرسه پیرمردها
محمد خــدابــنــد هلــو ،محمدمهدی
احــمــدی ،سیدمهدی هاشمینژاد ،
یاسین سلمانی ،سامان فالح و چند
بازیکن دیگر بودند که سرمربی برای
تکمیل فهرست زیر  ۲۳سالههایش
روی جذب آنها نظر داشت اما به غیر
از احمدی هیچ یک از این نفرات جذب
نــشــدنــد.مــوضــوع کلیدی ایــن است

◾

◾تیم بی مهاجم
آمدن مهاجم برزیلی که در کیفیتش
حـ ــرف و حــدی ـثهــایــی اسـ ــت هــنــوز
قطعی نشده و وضعیت آل کثیر هم
که مشخص است .در چنین شرایطی
دغدغه اصلی گل محمدی در نوک
حــمــلــه اسـ ــت .جــایــی کــه س ــال قبل
هــم بیشتر مــواقــع هـ ــواداران را خون
بــه جگر کــرد .حــاال گفته مــی شــود با
کنار گذاشتن شرزود تمیروف ،باشگاه
پرسپولیس به دنبال جذب دو مهاجم
خارجی است .ابتدا قرار بود کاسیانو
دیاز تنها مهاجم خارجی جذب شده
توسط پرسپولیس باشد ،امــا یحیی
گلمحمدی در جلسه خود روی جذب
دو مهاجم خارجی تأکید کرد تا باشگاه

◾

بازگشت کاوه رضایی به استقالل
از همان  47روز پیش که باشگاه ادهورلی
بلژیک خبر رســمــی جــدایــی ک ــاوه رضایی
را روی صفحه اینستاگرام خــود قــرار داد،
پیشبینیها حکایت از بازگشت این ستاره
بــه فــوتــبــال ای ــران و البته پــوشــیــدن دوب ــاره
پــیــراهــن اســتــقــال تــوســط او داشـ ــت .در
روزهــای گذشته شایعات متعددی دربــاره
رضایی وجود داشت.
جـ ــدا از اح ــت ــم ــاالت خــفــیــفــی ک ــه دربـ ــاره
ماندگاری او در فوتبال اروپا مطرح میشد اما
بحث پیشنهاد دو باشگاه سپاهان
و استقالل به او بسیار داغ بود.
دو باشگاه مطرح فوتبال ایران در
روزه ــای گذشته مذاکراتی را با
کاوه رضایی و مدیربرنامههایش
جــلــو ب ــردن ــد امـ ــا ب ــا ایــن
ح ـ ـ ـ ــال م ــش ــخ ــص
ب ــود مقصد کــاوه
رضـ ـ ــایـ ـ ــی تــیــم
س ـ ــاب ـ ــق خـ ــود
و پـــوشـــیـــدن
پ ــی ــراه ــن آبــی
در لـ ــیـ ــگ
ب ــرت ــر اس ــت.
اگـ ــرچـ ــه کـ ــاوه
رضــایــی هــم اکــنــون
در ایران حضور ندارد

و در بلژیک بهسر میبرد اما مذاکرات او و
مدیربرنامههایش با مدیران کامال مثبت
بود.
در چنین شرایطی مسئوالن استقالل درباره
کاوه رضایی از ریکاردو ساپینتو هم استعالم
کردند و این مربی پرتغالی مهاجم پیشین
ادهورلی بلژیک را تأیید کرد.
در کنار همه این اتفاقات مذاکرات استقالل و
رضایی به مراحل پایانی خود رسید و سرانجام
شــب گذشته قـ ــرارداد همکاری بــه امضای
طرفین رسید تا شاهد بازگشت کاوه رضایی
به تهران در چندروز آینده باشیم.
استقالل تاکنون در خــط حمله خود
آرمـ ــان رمــضــانــی ،ارسـ ــان مــطــهــری و
سجاد شــهــبــاززاده را در اختیار دارد و
بــا جــذب ک ــاوه رضــایــی در کــار هجومی
قدرتمندتر هم خواهد شد.
البته رضــایــی مثل شــهــبــاززاده و
مطهری توانایی بــازی در پست
ویــنــگــر را ه ــم دارد ک ــه دســت
ساپینتو را ب ــرای چیدمان
نــــفــــرات خــــط حــمــلــه
اسـ ــتـ ــقـ ــال ب ــاز
میگذارد.

گزارش

ناکامی تاریخی تکواندو با بیژن مقانلو

◾در جستوجوی دستیار خارجی
جدا از مهاجم خارجی گل محمدی
دســتــور ج ــذب دســتــیــار خــارجــی را
هم داده است .یحیی اولویت خود
را اســتــخــدام مــربــی خــارجــی اعــام
ک ــرده و قــصــد دارد از بــیــن مربیان
اروپایی ،یک نفر را به عنوان دستیار
اول بــرگــزیــنــد.بــر هــمــیــن اس ــاس او
به باشگاه اعــام کــرده باید تا زمان
آغــاز تمرین امــور مربوط به قــرارداد
مربی خارجی نهایی شــود .او برای
فصل جدید کریم باقری ،سیدجالل
حسینی و محمد عــســگــری را هم
در کنار خود خواهد داشت اما نیاز
مبرمی به یک تمرین دهنده در کادر
پرسپولیس احساس میشود.

ساپینتو اوکی داد ،آجورلو اقدام کرد

منچستریونایتد در آستانه جذب
هافبک باشگاه بارسلوناست .مبلغ پایه
 ۶۵میلیون یورو به عنوان مبلغ اصلی
این انتقال عنوان شده است .این بازیکن
هنوز با بارسلونا تا  ۲۰۲۶قرارداد دارد.

راهکار ساعی و کمیته فنی چیست؟

پرسپولیس به دنبال گــادویــن منشا
برود.در مورد منشا هنوز اتفاق تازهای
رخ نداده و آقای گل لیگ برتر به دنبال
افزایش رقم دستمزد خود است.نکته
مهم اینکه با توجه به جذب گولسیانی
و حفظ وحدت حنانوف ،پرسپولیس
ب ـ ــرای جـ ــذب دو مــهــاجــم خــارجــی،
منوچهر صفروف و شرزود تمیروف را
کنار گذاشته تا سهمیه خارجی مورد
نیاز را داشته باشد.البته مجموع رقم
پرداختی پرسپولیس برای دو مهاجم
خود کمتر از یک میلیون دالر خواهد
بود.

تیم ملی تکواندو ایران در بدترین نمایش خود در  ۲۰سال
گذشته از رفتن به روی سکوی اول تا سومی آسیا بازماند
تا بیژن مقانلو در نخستین آزمــون خود پس از بدست
گرفتن هدایت تیم ملی ،نتیجهای ضعیف را رقم بزند.
بیست و پنجمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا در کرهجنوبی
با نتیجهای ناامید کننده برای تیم ملی مردان ایران به پایان رسید.
تیم ملی تکواندو ایران که روزگاری نه چندان دور قدرت برتر تکواندو
جهان محسوب میشد ،حتی از ایستادن بر سکوی اول تا سومی آسیا
نیز بازماند و به عنوانی بهتر از پنجمی نرسید.
پس از انتخاب هادی ساعی به عنوان رئیس جدید فدراسیون تکواندو،
بیژن مقانلو بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد اما در
اولین آزمون نسبتا ًجدی خود در رقابتهای قهرمانی آسیا نتوانست
انتظارات را برآورده کند تا تکواندو ایران پس از  ۲۰سال ناباورانه از سکوی
آسیایی پایین بیاید و در رسیدن به مدال طال نیز ناکام باشد.
تیم ملی تکواندو ایران از سال  ۲۰۰۲همواره یکی از عناوین قهرمانی
یا نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کرد ،تا اینکه که در دوره قبل این
رقابتها ،پس از  ۱۹سال سوم شد و امسال نیز در سقوط ادامه دار خود،
حتی از رسیدن به سکوی سومی نیز بازماند و پنجم آسیا شد! در این
رقابتها ،میرهاشم حسینی یکی از دو نماینده ایران در المپیک توکیو،
مهدی حاج موسایی و علی نادعلیان به مدال نقره رسیدند و دانیال
بزرگی نیز مدال برنز گرفت .فرزان عاشورزاده و امیرمحمد بخشی نیز
با نمایشی ضعیف از دور رقابتها کنار رفتند.
حــال با توجه به عملکرد ضعیف تیم ملی تکواندو در رقابتهای
قهرمانی آسیا و اینکه عملکرد مقانلو در رقابتهای قهرمانی آسیا
و در رقابتهای آزاد کره جنوبی ،مالک تعیین سرمربی تیم ملی در
رقابتهای قهرمانی جهان عنوان شــده بــود ،باید دیــد کمیته فنی
فدراسیون تکواندو در نهایت حکم به ابقای مقانلو می دهد یا فرد
دیگری جایگزین او خواهد شد؟
هر چه هست تکواندو مردان ایران بر خالف تیم بانوان که با تاریخسازی
در کرهجنوبی ،بر سکوی نخست آسیا ایستاد ،حال و روز خوشی ندارد
و با این روند نمیتواند انتظارات را در رقابتهایی به مراتب مهمتر
همچون قهرمانی جهان و المپیک پاریس برآورده کند.
باید منتظر ماند و دید آیا هادی ساعی رئیس جوان فدراسیون تکواندو
و کمیته فنی راهکاری برای سر و سامان دادن به وضعیت تیم ملی
تکواندو با توجه به انتظارات مــوجــود ،خواهند داشــت و دســت به
تغییرات زودهنگام خواهند زد یا خیر؟

تصمیم جنجالی پرزیدنت امباپه

اخراج فوقستاره!

باشگاه پاریسن ژرمن در تابستان سال2017
دست به کــاری بــزرگ زده و با پرداخت 222
میلیون یورو به بارسلونا ،نیمار را بهخدمت
گرفت .اما هر فصل شرایط این ستاره برزیلی
بدتر شده و رادیو مونته کارلو امروز در گزارشی
مدعی شد هفته گذشته نماینده باشگاه
پــاریســن ژرم ــن بــا پــدر ایــن بازیکن تماس
گرفته و به او اطالع داد میخواهند راهی برای
جدایی این ستاره برزیلی پیدا کنند .یکی
از نزدیکان ناصر الخلیفی ،رئیس پاریسن
ژرمن نیز این خبر را تأیید کرده و مدعی شد
آنها دیگر عالقهای به حفظ نیمار
ندارند .این تصمیم زمانی شکل
گرفت که مالکان پاریسن ژرمن
به دشواری قرارداد کیلیان امباپه
را تمدید کردند و او را رهبر پروژه
خ ــود ق ــرار دادن ـ ــد .کیلیان
امباپه خواستار تغییراتی
در سازماندهی باشگاه
شــد و اولــیــن گ ــام نیز
بــرکــنــاری لــئــونــاردو،
مدیر ورزشی سابق
ب ــاش ــگ ــاه و رفــیــق
صمیمی نیمار در
باشگاه بود.
این ستاره فرانسوی از بی انضباطی
همیشگی نیمار در تمرینات ،اضافه

خبر
روز

فرانکی دی یونگ

زمانی که ستاره پاری سن ژرمن برای
گذراندن تعطیالت تابستانی خود
راهی جزیره ایبیسا شده بود از منزل
او در فرانسه مقدار زیادی طال به
ارزش  ۳میلیون یورو به سرقت رفت.

ناراحتی گلمحمدی از جذب نشدن بازیکنان جوان و مهاجم خارجی

کــه میانگین سنی تیم پرسپولیس
بــاال اســت و ایــن تیم بــا وج ــود جذب
ســتــارههــای نــامــدار بــه ه ــوای ت ــازه در
بــخــش هـ ــای مــخــتــلــف تــیــمــی نــیــاز
دارد .پرسپولیس جز مهدی عبدی
مدتهاست که جوان اولی در سطح
لیگ برتر نداشته و عموما ًبار اصلی
موفقیتهای این تیم بر دوش بازیکنان
مسنی چون سیدجالل و کامیابی نیا و
امیری بوده است.این در حالی است
که با پیوستن عبدی به تیم پرتغالی
پرسپولیس دیگر نــه ج ــوان اول ــی در
ترکیب خود دارد و نه مهاجمی.

◾

◾تمدید قرارداد معروف با فنرباغچه
باشگاه ترکیهای به طور رسمی اعالم کرد قرارداد پاسور
ایرانی خود را تمدید کرده است؛ بنابراین سعید معروف
یک فصل دیگر به کار خود در والیبال اروپــا و باشگاه
فنرباغچه ترکیه ادامه خواهد داد .فنرباغچه این روزها
فعالیت زیادی در نقل و انتقاالت دارد و به نظر میرسد
مدیران این باشگاه قصد دارند یک تیم مدعی را روانه
مسابقات کنند.

وزندائمیاینبازیکنوروندضعیفریکاوری
او به ستوه آمده و از مدیران پاریسن ژرمن
خواسته به هر طریقی زمینه جدایی نیمار را
فراهم سازند.
لــوئــیــس کــامــپــوس ،مــدیــر ورزش ـ ــی جدید
پاریسن ژرمن به درخواست مالکان باشگاه،
مسئولیتنهاییکردناینتصمیمرابرعهده
گرفته است .اما نیمار نیز به افراد مورد اعتماد
خود در PSGگفته که در این شرایط احساس
بسیار بدی داشته و امیدوار است همچنان
فرصت بــازی در یک باشگاه بــزرگ دیگر را
داشته باشد.
او آرزوی بازگشت به بارسلونا را در سر داشته
و میخواهد به سران قطری پاریس ثابت
کند در موردش اشتباه میکنند.
اینستارهبرزیلیبهدوستانش
تأکید کــرده حــاال فقط به
فتحجایزهتوپطالدر
خ ــارج از باشگاه
پاریسن ژرمن
فکر میکند.
البتهدستمزد
بــاالی نیمار،
کـ ـ ــار ج ــذب
او را بـ ــرای هر
باشگاهیدشوار
میسازد.

یادداشت

هدف؛ جمع آوری رأی برای انتخابات شهریور

سازمان لیگ
آدرس اشتباه میدهد

سینا حسینی مــاجــرای نامه اخیر حیدر
بــهــارونــد بــه مــدیــران باشگاههای لیگ برتری
درخصوص پیشنهاد تعیین سقف قــرارداد از
سوی این سازمان برای قرارداد بازیکنان و مربیان
حاضر در لیگ بیست و دوم و ایده افزایش تعداد
بازیکن خارجی بــرای باشگاهها شاید در نگاه
نخست ایــده متولیان حــوزه فوتبال در جهت
حمایت از باشگاه های فوتبال به حساب آید ،اما
در واقع نوعی امتیاز دادن به اعضای دارای حق
رأی در مجمع انتخاباتی شهریورماه فدراسیون
فوتبال است.
متولیان ســازمــان لیگ که شنیده میشود به
احتمال زیــاد در انتخابات آتــی سازمان لیگ
یک کاندیدا در میان نامزدهای ریاست داشته
باشند و دو سه نفر از اعضای هیئت رئیسه
این مجموعه در قالب کارشناس و گزینه نایب
رئیسی اقدام به ثبت نام کردند ،با استقبال از
این دو پیشنهاد نگاه منتقدان را به خود معطوف
ساختند تا این ابهام به وجود بیاید که آنها چرا
به جای این موضوع به مسائل کالن تر و مهمتر
رسیدگی نکردند و حاال یکشبه تصمیم گرفتند
به موضوع قراردادهای نجومی رسیدگی کنند.
یکی از ای ــراده ــای عــمــده ای کــه بــه مجموعه
ســازمــان لیگ فــدراســیــون فوتبال وارد اســت،
نبود شفافیت در حوزه مالی این زیرمجموعه
پولساز فدراسیون فوتبال است! آنها از سال
 1399تاکنون نسبت به برگزاری مجمع عمومی
سازمان لیگ هیچ اقدامی انجام ندادند و تنها
تصمیمگیری دربــاره مسائل کــان را به حلقه
بسته هیئت رئیسه سازمان لیگ ارجاع دادند
در حالی که فعالیت ایــن مجموعه بر اساس
قواعد و مقررات خالف قانون است اما از آنجا
که ایــن سازمان هیچ توجهی به اجــرای قانون
ندارد و صرفا ًبر اساس موارد دلخواه خود عمل
می کنند ،هیچ واکنشی به این موضوع نشان
ندادند.اگر حیدر بهاروند و دیگر اعضای هیئت
رئیسه ســازمــان لیگ بــه دنــبــال احــقــاق حق
باشگاههای فوتبال و دفاع از نظام باشگاهداری
در فوتبال ایــران هستند ،چرا تا به امــروز هیچ
گونه گزارش شفافی در خصوص درآمدهای این
سازمان به افکار عمومی و مدیران باشگاهها ارائه
نکردند؟ چرا دربــاره درآمــد تبلیغات محیطی،
حق پخش تلویزیونی و رایــت مسابقات لیگ
برتر در بستر فضای مجازی هیچ گونه گزارشی
وجود نــدارد؟ آیا صرفا ًحق و حقوق باشگاه ها
به موضوع عقد قــراردادهــای فوتبالیستها با
باشگاه و مربیان با مدیران عامل برمی گردد؟
گــزارش مالی ساالنه سازمان لیگ توسط کدام
مرجع تأیید شد؟ آیا اعضای مجمع سازمان لیگ
تا به امــروز به جز یک کاغذ آچهار مبنی بر رقم
علیالحساب خود از محل تبلیغات محیطی و
سایر درآمــدهــا گــزارش خاصی دریافت کردند؟
آیا اعضای هیئترئیسه این سازمان برای تنویر
افکارعمومی به شکل شفاف جدول درآمدهای
خود را در اختیار رسانهها قرار دادند که همه اهالی
فوتبالبفهمندمیزاندرآمدزاییاینسازمانچقدر
است یا اینکه با الپوشانی و ماست مالی هر بار این
موضوع به عنوان مطالبه مردمی مطرح شد ،با
بهانه ای واهی آن را زیر سبیلی رد کردند تا مجبور
نشوند رازهای مگوی این سازمان را برمال کنند.
در ایــن کــه رسیدگی بــه مــوضــوع افــزایــش نرخ
بیرویه قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه
اتفاقی ضروری است تردیدی نیست اما مرجع
رسیدگی کننده به این ماجرا باید خودش در زمره
سازمانهایی باشد که در حوزه مالی شفافیت الزم
را به کار گرفته باشد؛ هرچند درباره سازمان لیگ
چنین موضوعی صدق نمیکند.

خبر
کمیل قاسمی بعد از  ۱۰سال
به مدال طالی المپیک رسید

در سفر حمید سـجــادی وز یــر ورزش و جوانان
و سیدرضا صالحیامیری رئیس کمیته ملی
المپیک به لوزان سوئیس جهت دیدار با توماس
باخ رئیس IOCمدال طالی کمیل قاسمی تحویل
مسئوالن کمیته ملی المپیک شــد .قاسمی در
المپیک  2012لندن موفق به کسب مدال برنز 120
کیلو گرم کشتی آزاد شد که پس از مثبت اعالم
شدن تست دوپینگ نفرات اول و دوم ،مدال طالی
وی تحویل مسئوالن کمیته ملی المپیک شد.

سیدجالل
رسم ًا مربی
پرسپولیس شد

سید جالل حسینی با
حضور در ساختمان
باشگاه پرسپولیس
جلسهای را با محمد
محمدی معاون
باشگاه برگزار کرد و
سپس قرارداد خود
را به عنوان مربی
برای یک فصل با
پرسپولیس امضا
کرد تا در جایگاهی
متفاوت با این تیم
همکاری داشته
باشد.
کاپیتان فصلهای
گذشته تیم
پرسپولیس در حالی
یحیی گل محمدی را
همراهی میکند که
هنوز تکلیف دستیار
اول این مربی
مشخص نیست.
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ورزش

در حاشيه

درخواست
تحریم
حضوررژیم
صهیونیستی
درجامجهانی
گروه «عمل االقصی»
( )AWGکه یک جنبش
بشردوستانه برای
فلسطین است ،شرکت
تیم اشغالگر قدس در
جام جهانی فوتبال
زیر  20سال به میزبانی
اندونزی را محکوم کرد
و خواهان تحریم این
تیم از حضور در این
مسابقات شد.
این درخواست از
سوی جنبش ضد
صهیونیست درحالی
رقم خورد که تیم
فوتبال جوانان رژیم
صهیونیستی در اوایل
این هفته به مرحله
نیمه نهایی مسابقات
قهرمانی فوتبال اروپا
زیر  19سال  2022در
اسلواکی راه یافت.
گروه  AWGبه دلیل
حمالت وحشیانه و
مکرر رژیم اشغالگر
اسرائیل و اعمال رفتار
خشونت آمیز علیه
کودکان و سالمندان
فلسطینی این
درخواست را کرد تا
صهیونیستها با
ابزار ورزش نتوانند
جنایتهای خود را
پوشش دهند.

