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قرارداد عثمان دمبله با بارسلونا در حالی تابستان پیش رو به اتمام میرسد که این بازیکن فرانسوی مشتریان زیادی دارد و از سویی هنوز با آبیواناریها برای
تمدید قرارداد به توافق نرسیده است .در همین ارتباط روزنامه اکیپ نوشت بایرنمونیخ به دنبال انتقام از بارسلونا بعد از پیوستن لواندوفسکی به این تیم است.
طبق اعالم این روزنامه معتبر فرانسوی ،بایرن با پیشنهاد حقوق ساالنه  ۱۸میلیون یورو و قراردادی  ۴ساله به دنبال وسوسه کردن دمبله است.

ورزشی

اخبار

فصل نقل و انتقاالت فوتبال و چهرههای تأثیرگذار سپاهان در این بازار

ماجرای حضور عجیب مهرعلی
در دوره آموزشی فیفا چه بود؟

سرپرست سابق نایبرئیسی فدراسیون فوتبال در
دوره مدیریتی فیفا حضور پیدا کرد که این اتفاق در نوع
خود عجیب بود .به گزارش ایسنا ،حمیدرضا مهرعلی،
سرپرس��ت نایبرئیس اول فدراسیون فوتبال در زمان
ریاست شهابالدین عزیزیخادم ،هفته گذشته در دوره
مدیریتی فیفا که به میزبانی امارات برگزار شد ،حضور
پی��دا کرد .این موضوع با توجه به پایان دوره همکاری
مهرعلی با فدراسیون فوتبال تا حدودی عجیب به نظر
میرس��ید .حضور مهرعل��ی در دوره مدیریتی فیفا به
این دلیل بوده اس��ت که او پارسال از سوی فدراسیون
فوتبال ایران برای حضور در این دوره معرفی ش��ده و
در مراحل قبلی این دوره مدیریتی هم ش��رکت کرده
بود .بر همین اس��اس ،فیفا بر مبنای معرفی قبلی در
ادامه برگزاری این دوره آموزشی ،همچنان مهرعلی را
به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال ایران میشناخته
و از او جهت حضور در مرحله نهایی این دوره در کشور
امارات دعوت به عمل آورده است .حمیدرضا مهرعلی
در دوره ریاس��ت عزیزیخادم در فدراسیون فوتبال به
عنوان سرپرس��ت نایبرئیسی این فدراسیون فعالیت
میک��رد که پس از پایان دوره سرپرس��تیاش ،از این
س��مت برکنار شد و حتی در جلسه هیاترئیسه برای
عزل عزیزیخادم حضور نداشت.

محرومیت  ۴ساله یک بسکتبالیست

عدنان ش��اوردی به دلیل مصرف م��واد ممنوعه از
س��وی س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ به مدت  ۴سال
از فعالی��ت در تمام حوزههای ورزش محروم ش��د .به
گزارش ایس��نا ،بر اس��اس تصمیم و اعالم ستاد ملی
مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) ،عدنان شاوردی ،بازیکن
تیم بس��کتبال پاالیش نفت آبادان به دلیل استفاده از
مادههای استانوزول و متاندینون که از دسته داروهای
استروئیدی هستند به مدت  ۴سال از فعالیت در تمام
حوزههای ورزش محروم شد .این بسکتبالیست از تاریخ
اول اسفند  ۱۴۰۰تا  ۳۰بهمن  ۱۴۰۴از فعالیت در تمام
حوزههای ورزش محروم خواهد بود.

پیشنهاد یک تیم اماراتی
به فرهاد مجیدی!

فره��اد مجیدی طی هفتههای گذش��ته از یک تیم
اماراتی پیشنهاد دریافت کرده است .به گزارش طرفداری،
فرهاد مجیدی در لیگ بیستویکم دست به کاری بزرگ
زد و جز قهرمان کردن استقالل در فاصله  ۳هفته مانده
به پایان لیگ برتر ،موفق ش��د رکورد شکستناپذیری
یک تیم در یک فصل در ادوار لیگ را بشکند .جز این،
فرهاد مجیدی بعد از  9سال توانست استقالل را قهرمان
کند و ماموریتی که مربیانی مثل پرویز مظلومی ،علیرضا
منصوریان ،وینفرد شفر و محمود فکری نتوانسته بودند
انج��ام بدهند ،ب��ا موفقیت انج��ام داد و آبیها حاال به
چهارمین قهرمانیشان در تاریخ لیگ برتر رسیدهاند .در
این بین اما یک اتفاق ممکن اس��ت کار فرهاد مجیدی
را با استقالل به پایان برساند ،طبق اخبار موثقی که به
دست رس��انه طرفداری رسیده ،فرهاد مجیدی از یک
باشگاه اماراتی که در سطح اول این کشور فعالیت میکند
پیش��نهاد دریافت کرده است .بر خالف تصور خیلیها
باشگاه خواهان مجیدی ،الوصل امارات نیست و همان
ایجنتی که زمینه حضور مهدی قائدی و احمد نوراللهی
در شباب االهلی را فراهم کرده بود ،ظاهرا این پیشنهاد
را برای سرمربی فعلی استقالل آورده است .با توجه به
اینکه بخشی از کسبوکار و زندگی مجیدی در امارات
است و فرزندان او در این کشور ساکن هستند ،احتمال
اینکه س��رمربی استقالل بعد از  3بازی آبیها در لیگ
برتر از این تیم جدا شود و پیشنهاد رسیده از امارات را
بپذی��رد ،وجود دارد .در این بین آجرلو در ابتدای فصل
قرارداد مجیدی را به مدت  3فصل تمدید کرد اما پیگیری
خبرنگار طرفداری نشان میدهد این قرارداد برای طرفین
الزامآور نیست و بعید است مجیدی برای قبول پیشنهاد
تیم اماراتی از نظر قانونی مشکلی داشته باشد.

شمسایی :بازی پاراگوئه با نظر کادر
فنی ایران و آرژانتین لغو شد

س��رمربی تی م ملی فوتس��ال گفت :با توجه به احتمال
همگروه��ی آرژانتی��ن در بازیه��ای کوپاآمهریکا بازی با
پاراگوئه لغو شد.
وحید شمس��ایی در گفتوگو با فارس ،درباره آخرین
وضعیت تی م ملی فوتس��ال گفت :طبق برنامهریزی که با
کادر فنی و فدراسیون فوتبال و اصولی رئیس کمیته فوتسال
داشتهایم ،کارها بخوبی در حال اجراست.
وی گفت :در حال حاضر منتظریم آرژانتین دعوتنامه خود
را به فدراسیون ارسال کند تا بر اساس آن نخستین اردوی
خود را جهت حضور در تورنمنت دوجانبه با تی م ملی آن
کشور از  15تا  17تیر برگزار کنیم.
سرمربی تی م ملی فوتسال افزود :قرار بود در آرژانتین با
پاراگوئه هم  ۲بازی داشته باشیم که سرمربی تیمملی این
کشور با دالیل قانعکنندهای با توجه به بازیهای کوپاآمهریکا
که امکان دارد با تیمملی پاراگوئه همگروه شوند ،اعالم کرد
فقط ۲بازی با ایران داشته باشند و به همین دلیل آن مسابقه
لغو شد .هزینه سفر به آرژانتین تا  25نفر بر عهده فدراسیون
این کشور است و ما مشکلی در رابطه با هزینه نداریم.
شمسایی همچنین درباره شروع لیگ برتر گفت :با توجه
به برگزاری  ۲دیدار تیمملی در  15و  17تیر با آرژانتین با
جابری ،رئیس سازمان لیگ هماهنگ کردیم که لیگ یک
هفته دیرتر آغاز شود.

این چند نفر

لیگ برتر فوتبال  8خرداد به پایان میرسد ولی برخالف فصل
گذشته هنوز مدیران سپاهان برای تمدید قرارداد با بازیکنانشان
اقدامی نکردهاند .اگرچه قهرمانی استقالل  ۳هفته پیش از پایان
مس��ابقات قطعی شده اما همچنان رقابت برای نایبقهرمانی و
قرار گرفتن در میان  4تیم برتر و البته فرار از سقوط با حرارت
تویکم دنبال میشود و شاید به همین دلیل
زیادی در لیگ بیس 
هم هست که باشگاهها هنوز به صورت مستقیم از صحبت درباره
پنجره نقل و انتقاالت حذر میکنند .در این بین اما سپاهان با
توجه به اتمام قرارداد  9بازیکنش شرایط ویژهتری نسبت به رقبا
دارد .سروش رفیعی ،سجاد شهباززاده ،دانیال اسماعیلیفر ،یاسین
سلمانی ،محمد نژادمهدی ،گئورگی گولسیانی ،رضا میرزایی،
جالل علیمحمدی و کریس��توفر کنت  9بازیکنی هستند که
تویکم قراردادشان با سپاهان
با انجام  ۳بازی پایانی لیگ بیس 
تمام خواهد شد و میتوانند به صورت بازیکن آزاد راهی تیمهای
دیگر شوند؛ بازیکنانی که باشگاه و کادر فنی دیدگاههای متفاوتی
درباره آنها دارند.
■■ 4بازیکن در مرکز توجه

در میان این بازیکنان ش��اید بیش��ترین توجهات از س��وی
باش��گاههای خارج��ی و همینطور س��رخابیها در ایران روی
سروش رفیعی ،سجاد شهباززاده ،دانیال اسماعیلیفر و یاسین
س��لمانی باشد .طی فصلی که گذشت از پرسپولیس به عنوان
مقصد احتمالی فصل آینده دانیال اسماعیلیفر و سروش رفیعی
گفته و نوشته شده است و باید دید مدیران و کادر فنی سپاهان
میتوانند در حفظ این دو موفق باشند یا خیر؟
یاسین سلمانی دیگر بازیکن سپاهان به شمار میرود که مورد
توجه تیمهای مختلفی قرار دارد اما او بارها تاکید کرده فقط در
صورت دریافت پیشنهاد خارجی مناسب از سپاهان جدا خواهد
شد .دیگر بازیکن این لیست شهباززاده است که هنوز نمیتوان
پیشبینی دقیقی درباره آینده او داش��ت .در فصلی که گذشت
حضور توأمان سجاد و شهریار از کارایی و اثربخشی هر  ۲بازیکن
در ترکیب س��پاهان کاس��ت تا احتماال کادر فنی تیم در فصل
پیش رو فقط به فکر حفظ یکی از آنها باش��د .شهباززاده فصل
گذشته هم از پرسپولیس پیشنهاد داشت و هم از استقالل و با
شرایط موجود هیچ بعید نیست او را فصل آینده در یکی از  ۲تیم
پایتخت ببینیم و حتی شاید احتمال حضور او در پرسپولیس با
توجه به مشکالتی که این تیم در بخش تهاجمی تجربه کرد ،از
تیم سابقش استقالل هم بیشتر باشد.

■■کار نهچندان سخت مدیران سپاهان برای مذاکره

از میان این  9بازیکن  5بازیکن هم هستند که خیلی شرایط
ادامه حضورشان در سپاهان مشخص نیست و بستگی به نظر
کادر فنی دارد .گولسیانی و نژادمهدی در فصلی که گذشت به
استثنای چند مسابقه زوج همیشگی قلب خط دفاعی بودند ولی
طالییپوشان در خط دفاعی شکننده بودند و یکی از دالیل جا
ماندن آنها از کورس قهرمانی هم همین بوده است .باید دید آیا
نویدکیا قصدی برای تمدید قرارداد با این  ۲بازیکن دارد؟ کنت
بازیکن دیگری است که عملکرد خوبی در نیمفصل اول مسابقات
نداشت و بعید است با حضور رشید مظاهری ،کادر فنی هم به
فکر تمدید قرارداد این گلر اتریشی باشد .در نهایت باید به رضا
میرزایی و جالل علیمحمدی اشاره کرد که ماندن در سپاهان
گزینه خوبی برای آنهاست و مذاکره تمدید با آنها کار دشوار و
پیچیدهای برای مدیران باشگاه نخواهد بود.

■■حرفهای همسوی محرم و ساکت

محرم نویدکیا با قراردادی  ۳ساله به سپاهان پیوسته و هنوز
یک س��ال دیگر با این تیم ق��رارداد دارد ولی از صحبتهای او
پس از مصاف با استقالل مشخص بود عملکرد خوب در  5بازی
باقیمان��ده برای ادامه همکاریاش اهمی��ت فراوانی دارد و حاال
سپاهان شرایط خوبی دارد و با شکست پرسپولیس و پیکان در
 ۳هفته باقی مانده برای گرفتن جای سرخپوشان تالش خواهد
کرد .از سوی دیگر هم نویدکیا در آخرین مصاحبه خود تاکید
بر حمایت باشگاه برای ادامه حضورش داشته و هم محمدرضا
ساکت که ادامه حضورش به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان
قوت بیشتری گرفته ،در جشن قهرمانی تیم هندبال زنان این
باشگاه از ادامه همکاری با نویدکیا حرفزده است.
■■سپاهان نقطه عکس فصل گذشته

با این حال نکته عجیب پیرامون سپاهان این است که برخالف

سال گذشته که مذاکرات برای تمدید قرارداد خیلی زود در باشگاه
سپاهان آغاز شده بود ،در فصل جاری شاهد هیچ اقدامی از سوی
باشگاه در این زمینه نیستیم .احتماال مدیران و کادر فنی سپاهان
که طبق شواهد موجود از جدایی چند بازیکن خبر دارند و چند
بازیکن را نیز در لیست خروج قرار خواهند داد ،در انتظار شروع
فصل نقل و انتقاالت هستند تا هم مواضع خودشان برای حضور
در لیگ بیس��تودوم مشخص ش��ود و هم ارزیابیای روی رقبا
داشته باشند تا برخالف سال گذشته که قرارداد شهریار مغانلو
را پیش از پایان مسابقات نهایی کرده بودند ،تیم شروعکننده در
فصل نقل و انتقاالت نباشند .سهشنبه سوم خرداد لیگ برتر در
دوره بیستویکم خاتمه پیدا میکند و باید تا چند روز پس از این
تاریخ و شروع رسمی فعالیت باشگاهها در فصل نقل و انتقاالت
منتظر بمانیم تا متوجه استراتژی سپاهان و سایر باشگاهها برای
حضور در لیگ بعدی شویم.

جزئیات بازگشت علیرضا بیرانوند به پرسپولیس

در یک قدمی قرمزها

یک رس��انه بلژیکی مدعی شد باشگاه پرسپولیس برای
ب��ه خدمت گرفتن علیرضا بیرانوند ،دروازهبان تیم آنتورپ،
هیچ پولی به باشگاه بلژیکی پرداخت نمیکند و قرارداد وی
بزودی امضا میشود .جدایی علیرضا بیرانوند از پرسپولیس
بیش از  ۲فصل طول نکشید .بیرانوند که تابستان  ۹۹به تیم
آنتورپ پیوست ،بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره ناموفق
در این تیم ،ترجیح داد به صورت قرضی راهی تیم بواویشتای
پرتغال شود تا تجربه جدیدی را پشت سر بگذارد .بیرانوند
که با هدف بازی کردن مداوم به لیگ پرتغال رفت ،در تیم
بواویشتا هم تبدیل به یک دروازهبان نیمکتنشین شد و در
یک فصل ،تنها  ۹بازی برای این تیم انجام داد تا رویاهایش
برای درخشش در فوتبال اروپا بسیار زودگذر باشد .در پایان

این فص��ل از مس��ابقات پرتغال،
باشگاه بواویشتا از فعال کردن بند
یک میلیون یورویی قرارداد بیرانوند
خودداری کرد تا دروازهبان تیمملی
ایران مجددا ً به آنتورپ بازگردد؛ آن
هم در حالی که باشگاه پرسپولیس
را بار دیگر به عنوان مشتری جدی
خود میدید .بیرانوند که یک فصل دیگر با آنتورپ قرارداد
داشت ،اعالم کرد ترجیح میدهد در سال جامجهانی به تیمی
ب��رود ک��ه در آن بازی کند .در این میان ،چه تیمی بهتر از
پرسپولیس که هم مشتری بیرانوند است و هم با بازی در آن
میتواند جایگاه خود در تی م ملی را (که بعد از حضور در اروپا

به دیگر دروازهبانهای تیمملی داده
بود) پس بگیرد .البته گفته میشد
باشگاه آنتورپ برای انتقال بیرانوند
بهپرسپولیسابتدامبلغیکمیلیون
و س��پس مبلغ  ۷۰۰هزار یورو به
عنوان حق رضایتنامه درخواست
کرده اس��ت اما کمی بع��د اعالم
شد آنتورپ با مبلغی کمتر از این حاضر شده است بیرانوند
را به پرس��پولیس بدهد .این در حالی اس��ت که یک رسانه
بلژیکی گزارش داد انتقال بیرانوند از آنتورپ ،هیچ هزینهای
برای باشگاه پرسپولیس در پی نخواهد داشت .با این وجود،
آنتورپ هم از باقیمانده مبلغ قرارداد بیرانوند که ظاهرا مبلغ

قابل توجهی است چیزی به این دروازهبان پرداخت نخواهد
کرد .سایت  nieuwsbladاین خبر را اعالم کرد و نوشت:
«شاید قبال او را فراموش کرده باشید اما علیرضا بیرانوند (۲۹
ساله) به طور معمول تابستان امسال به آنتورپ بازمیگردد.
این دروازهبان ایرانی به بواویشتا قرض داده شد که از گزینه
خرید یک میلیون یورویی او استفاده نکرد .با این حال ،هیچ
چش��ماندازی برای بازگشت این دروازهبان به آنتورپ وجود
ندارد .او در آستانه امضای قرارداد با باشگاه سابقش پرسپولیس
است» .در ادامه این گزارش آمده است« :پرسپولیس مجبور
نیست مبلغی برای نقل و انتقال بیرانوند بپردازد اما این واقعیت
که دستمزد باالی او (و مبلغ قابل توجه امضای قرارداد) از
بین میرود ،برای آنتورپ مثبت است».

پوستاندازی در تکواندو و ریسک سرمربی

روزهای سخت از راه میرسد
محمدبیرامی:بیستوچهارمین دوره رقابتهای تکواندوی قهرمانی
آس��یا کمتر از  ۴۰روز دیگر به میزبانی کرهجنوبی برگزار خواهد
شد و تیم ملی ایران در هر  ۲بخش مردان و زنان در این دوره از
مسابقات شرکت خواهد کرد .در این بین تیم مردان با برگزاری
 ۲مرحله مسابقات انتخابی ترکیب  ۶نفره خود را شناخت اما تیم
بانوان همچنان در حال تمرین هستند.
نگاهی به ترکیب تیم اعزامی نش��ان از تغییرات گسترده
نسبت به دوره قبل دارد .در واقع جوانان باآتیهای که سالهای
گذش��ته مدالهای آسیایی و جهانی در رده سنی نونهاالن و
نوجوان��ان را در کارنامه خود ثبت کردن��د ،این دوره فرصت
حضور در ترکیب اصلی را پیدا کردند .مقانلو که مالک پوشیدن
«هوگو»ی تیم ملی را رقابتهای انتخابی قرار داده بود ،به وعده
خود عمل کرد و این تکواندوکارانی چون حاجموسایی ،بزرگی،
یزدانی و نادعلیان بودند که به همراه عاشورزاده و حسینی از
این فرصت بهره الزم را برده و با برتری مقابل رقبای نامدار،
خود را به ترکیب اصلی رساندند.
در این بین باید اش��اره کنیم که تیم ملی تکواندوی ایران در
حال پوستاندازی است .تکواندو که داعیه بازگشت به روزهای اوج
گذش��ته را دارد ،نیاز به تزریق خونی تازه داشت تا شاهد حضور
[ کوریره ]

میالن ،مراقب باش

جوانانی با پتانسیل باال در ترکیب اصلی باشد.
رون��د حضور ای��ن جوانان از ماهها قبل آغاز ش��ده و در حال
تکمیل شدن است .بدون شک جوانانی که توانمندی خود را در
تورنمنتهای بینالمللی و رقابتهای لیگ به نمایش گذاشتهاند،
باید با حضور در رقابتهایی با س��طح
فنی باالتر صیقل خ��ورده و رفته رفته
به تکواندوکارانی با قابلیتهای کس��ب
مدالهای آس��یایی ،جهانی و در نهایت
المپیک تبدیل شوند.
ترکیب کادر فنی همچون گذش��ته
تشکیل ش��ده از نفراتی است که خود
سابقه حضور در تیم ملی و کسب عناوین جهانی را داشتهاند .بیژن
مقانلو به عنوان سرمربی که روزگاری سرگروه تیم ملی بود و تجربه
هدایت تیم ملی را پیش از این در کارنامه خود ثبت کرده ،به اندازه
کافی تجربه دارد که قدر فرصتی که در اختیار او گذاشته شده را
بداند .هر چند درباره مربیای که قهرمانی آسیا و جهان را دارد و
موفقیت در بازیهای آسیایی را تجربه کرده ،کمی بیانصافی شد
ولی مقانلو با شفافسازی در انتخابیها و حضور این تعداد جوان
با آتیه دست به ریسک بزرگی زد؛ شمشیر دولبهای که در هر ۲
[ توتواسپورت ]
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صورت شکست یا پیروزی در نهایت به سود تکواندوی ایران خواهد
بود ،چرا که هر تغییری بویژه با این وسعت نیازمند زمان است و
این تجربه و تالش کادر فنی و البته انگیزه تکواندوکاران است که
تعیینکننده خواهد بود.
از تیمی که سال گذشته در بیست
و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا
در لبنان به میدان رفت ،فقط میرهاشم
حسینی در ترکیب تیم فعلی قرار دارد و
 ۹۰درصدشاهدتغییرهستیم ولیمقانلو
تجربه چنین کاری را دارد و در مسابقات
قهرمانی  ۲۰۱۴آسیا چنین شرایطی را
رقمزده و با پشت سر گذاشتن روزهای سخت سکوی نخست قاره
کهن را کسب کرده است.
مجید افالکی ،دیگر عضو کادر فنی که خود قهرمان جهان و
آسیاست ،در دوران طالیی تکواندو عناوین قهرمانی جهان ،آسیا و
جامجهانی را در کادر فنی تیم ملی تجربه کرده و مسعود حجیزواره
نیز قهرمان آسیا و جهان بوده و این بدان معناست که کادر فنی
به اندازه کافی تجربه دارد که در کنار مسائل فنی ،انگیزه کسب
خوشرنگترین مدال را به تیم تزریق کند.

[م
وندودپورتیوو ]
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[ گاتزتا ]

نکت��ه اصلی و مهم اینکه همین کادر باتجربه ،از س��وی یک
کمیته فنی پربار به لحاظ فنی ،تجربی و دانش حمایت میشود.
تکواندوی ایران هیچگاه به یاد ندارد که این تعداد قهرمان جهان و
آسیا و مهمتر از آن باتجربه و تحصیلکرده تحت عنوان تیم فنی در
بخشهای مختلف به صورت تخصصی تصمیمگیرنده و پشتوانه را
کنار خود داشته باشد .مشارکت باالی رؤسای هیأتها در تصمیمات
کالن فدراسیون ،تکریم پیشکسوتان و استفاده از تجربیات گرانبهای
آنها نیز از دیگر نکات مهم مدیریت جدید فدراسیون تکواندو است
که بیانگر توجه ویژه هادی ساعی به خرد جمعی است.
روزهای سخت تکواندو آهسته آهسته از راه میرسد؛ حضور
در مسابقات قهرمانی آسیا ،اعزام تیمهای نونهاالن و نوجوانان به
مسابقات قهرمانی جهان و آسیا ،شرکت در رقابتهای گرندپری
و در نهایت آماده ش��دن برای حضور در مسابقات قهرمانی سال
 ۲۰۲۲جهان که اهمیت فوقالعادهای در مس��یر کسب سهمیه
المپیک دارد.
هر چند ضعفها و مشکالتی وجود دارد ولی باید اذعان داشت
اتحاد و همدلیای که این روزها در تکواندو شاهد آن هستیم ،همان
حلقه گمشدهای است که میتواند این رشته المپیکی را یک بار
دیگر به روزهای اوج خود برساند.
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یگیرد
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