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تیم فوتبال پاالیش گاز ایالم در هفته پنجم لیگ
برتر فوتبــال بانوان دو بر یک مغلــوب تیم هیئت
فوتبال البرز شــد .تیم البرز تهــران در نیمه اول و
دقایق نخســت بازی با یک ضربه ایستگاهی گل
نخست خود را در دقیقه  8به ثمر رساند ،نیمه دوم
نیز البــرز تهران دومین گل خــود را در دقیقه ۶۵
وارد دروازه کرد .بر اساس این گزارش تک گل تیم
پاالیش گاز ایالم در دقیقه  ۸۵توسط عاطفه ایمانی
به ثمر رسید.

ملیپوش تیراندازی المپیکی شد

ملیپوش تفنگ ایران با قرار گرفتن در جایگاه پنجم
آسیا ،سهمیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو را کسب کرد.
فینال تفنگ ســه وضعیت مردان در حالی برگزار
شد که «مهیار صداقت» تیرانداز ایران با راهیابی به
فینال با قرار گرفتن در جایگاه پنجم آسیا به عنوان
نخســتین مرد تیرانداز ایرانی ،پنجمین ســهمیه
المپیک  ۲۰۲۰توکیو را کســب کرد .در این ماده
نمایندگان کره جنوبی ،چین و هند مقامهای اول تا
سوم را کسب کردند.
چهاردهمین دوره مســابقات تیراندازی قهرمانی
آسیا و کسب سهمیه المپیک از  ۱۴تا  ۲۳آبان در
«دوحه» قطر در حال برگزاری است.

رستمی غایب پیکارهای گزینشی
المپیک در پرو

قرعه سخت جوانان بوکس ایران
در آسیا

جوانان بوکس ایران با قرعه ســختی در مسابقات
قهرمانی قاره آسیا مواجه شدند .رقابتهای بوکس
جوانان قهرمانی آسیا ازامروز در شهر «اوالنباتور»
مغولستان آغاز میشــود و هفت روز ادامه خواهد
داشت .مراســم قرعهکشــی این رقابتها برگزار
شد و قرعه ســختی پیش روی بوکسورهای جوان
کشورمان قرار گرفت .در وزن  ۴۹کیلوگرم ،مصطفی
ریگی در دور اول ناتاپــون از تایلند را در پیش دارد
و در صورت پیروزی به مصاف بوکســور اهل کره
جنوبی خواهد رفــت.در  ۵۲کیلوگرم ،ســبحان
صحرایی مقابل ســوراوت از تایلنــد قرار میگیرد
و در صورت بــرد ،در دور دوم با بوکســور هندی
مبارزه میکند .در  ۵۶کیلوگرم ،رامین بابالو مقابل
ماتسومو از ژاپن قرار میگیرد و در صورت پیروزی
در نخستین گام ،در دور دوم با برنده دیدار ازبکستان
و عراق دیدار میکند .در  ۶۰کیلوگرم ،امیر حسین
دولتی برابــر یولین از چین تایپه قــرار میگیرد و
در صورت برد بــا برنده هند و مغولســتان مبارزه
خواهد کرد .در  ۶۴کیلوگرم ،امیررضا شــکاری در
دور اول مقابل دورخان از قزاقستان قرار میگیرد.
در  ۶۹کیلوگرم ،فرهاد مــرادی مقابل آیدارولی از
قزاقســتان روی رینگ مــیرود .در  ۷۵کیلوگرم،
عبدالحکیم بیگدر پس از یک دور استراحت با برنده
دیدار تایلند و چین تایپه مبارزه خواهد کرد .در ۸۱
کیلوگرم ،امین مجنونی با کواندیک از قزاقســتان
رقابت میکند .در  ۹۱کیلوگرم ،ســیدمحمدعلی
سیدصدری در دور نخست با صمدوف از ازبکستان
مبارزه خواهد کرد .در به اضافه  ۹۱کیلوگرم ،سامان
حسینی در دور اول با دونگجین از کرهجنوبی مبارزه
میکند و در صورت پیروزی به مصاف برنده دیدار
چین و قرقیزستان خواهد رفت.

سرمربی سابق تیم استقالل که نتایج خوبی در تیم جدیدش نگرفته ،حاشــیه امنیت مناسبی در این تیم نداشته و ممکن است اخبار
جدیدی در این خصوص شنیده شود .وینفرد شفر سرمربی پیشین آبیپوشــان که فصل گذشته نیز در حالی که تنها  ۵هفته به پایان
مسابقات مانده بود با تصمیم عجیب مدیران استقالل از کار برکنار شد تا عالمت سوال بزرگی دراین زمینه ایجاد شود ،از ابتدای این فصل
هدایت تیم «بنی یاس» در لیگ امارات را بر عهده گرفت .در حالی که  ۷هفته از لیگ امارات میگذرد ،بنی یاس شرایط مطلوبی در جدول
نداشته و با تنها یک پیروزی و کسب  ۷امتیاز ،در رده دهم جدول قرار گرفته است .تیم تحت رهبری شفر که با  ۴مساوی دارای بیشترین
مساوی در بین تیم های اماراتی است ،در حالی با  ۷امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد که «الظفره»« ،االتحاد» و «الفوجیره» تیمهای
ردههای یازدهم تا پانزدهم نیز بین  6تا  7امتیاز هستند و «الخلیج» تیم رده آخر جدول  ۳امتیازی است.

شکایت اسپانسر سابق باشگاه پرسپولیس به دست مدیران سرخپوشان رسید تا آنها با چالش مالی جدیدی روبهرو شوند .شکایت ۲۵
میلیارد تومانی اسپانسر سابق باشگاه پرسپولیس به دست سرخپوشان رسید تا محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه با چالشی جدید
روبهرو شود .اسپانسر طلبکار باشگاه به دلیل عدم رعایت بندهای قرارداد در مدت زمانی مقرر اقدام به شکایت از حمیدرضا سیاسی رئیس
وقت هیئت مدیره و مدیرعامل سرخپوشان کرد ،اما دادگاه رای به برائت مجرمیت سیاسی داد تا این پرونده از حالت کیفری به وضعیت
حقوقی تبدیل شود .مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حالی باید برای این موضوع چارهای بیندیشد که پرسپولیس نزدیک به یک و نیم
میلیون یورو بدهی به اعضای کروات فصل گذشته این تیم باید پرداخت کند .همچنین این باشگاه با کمبود بودجه برای فصل جاری خود
روبهروست که سبب شد تا آنها برای درآمدزایی از برند باشگاه اقدام به انتخاب کارگزار بورس کنند.
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شاهزاده پارسی باید به فکر باشد

علیرضا جهانبخش
افول یک ستاره

جباروف ،تیام و حاال پاتوسی؛

افت ستارههای خارجی آبیها بعد از جدایی

دو بازیکن خارجی فصل نوزدهم استقالل
که در هفتههــای اخیــر نمایش خوبی
داشتهاند ،در انتظار سرنوشت مشابهی با
چند بازیکن قبلی این تیم قرار گرفتهاند.
آیاندا پاتوسی آخرین ستاره خارجی تیم
استقالل بود که بعد از جدایی از این تیم
با افت فاحش مواجه شــده و هیچ نشانی
از ســتارهای که با پیراهن آبی به میدان
میرفت در او دیده نمیشود.
پاتوسی که در نیم فصل دوم فصل گذشته
به عنــوان بازیکن قرضــی از تیم «کیپ
تــاون» آفریقــای جنوبی به اســتقالل
پیوســت ،در یک نیم فصل حضورش در
این تیم آنقدر خوش درخشید که تبدیل
به بهتریــن و امتیازآورترین بازیکن این
تیم شود.
پاتوسی با گلزنی و گلسازیهای متعددش
در لیگ برتر و آسیا تبدیل به ستارهای در
فوتبال ایران و آسیا شــد و همین کار را
برای استقاللیها بابت تمدید با او سخت
کرد.
آیاندا پاتوســی که در نیــم فصل حضور
برای آبیپوشــان بــا  ۴گل و  ۴پاس گل
تاثیرگذارترین بازیکن ایــن تیم بود ،از
ابتدای حضورش در تیــم «بن یاس» و
در حالی که  ۷هفتــه از رقابتهای لیگ
امارات میگــذرد تنها یکبــار موفق به
گلزنی شــده که این آمار مناسبی برای
او نیست.
عملکرد پاتوسی بعد از استقالل با عملکرد
او در این تیم تفاوت زیادی دارد تا جایی
که گفته میشود مسئوالن و هواداران تیم
بن یاس هم رضایــت چندانی از عملکرد
وی ندارند ،چون آنها عملکرد پاتوســی
در استقالل را دیده بودند.
پاتوسی نخســتین فوتبالیست خارجی
نیست که با پیراهن اســتقالل تبدیل به
ستاره شــد و بعد از جدایی از این تیم از
دوران اوجش فاصله گرفت و شاید آخرین

لیگ برتر

عکس  :ایران اکونومیست

لیســت اولیه دســته  96کیلوگــرم رقابتهای
وزنهبرداری گزینشی المپیک در کشور پرو در حالی
اعالم شد که نامی از کیانوش رستمی در آن دیده
نمیشود .پیش از این قرار بود که کیانوش رستمی
با مربیگری علــی جباری به این مســابقات اعزام
شود ،اما در استارت لیست دسته  ۹۶کیلوگرم این
رقابتها نامی از  رستمی دیده نمیشود .این اعالم
موجب شد تا شــایعه خداحافظی او از وزنهبرداری
رنگ جدیتری به خود بگیــرد .پیش از این برخی
از رسانهها اعالم کردند که قهرمان المپیک ۲۰۱۶
ریو قصد حضور در مسابقات گزینشی پرو را ندارد  .
اگر حضور نیافتن رستمی قطعی شود ،وی دومین
وزنهبردار ایرانی به شــمار خواهد رفت که با توکیو
وداع خواهد کرد.

سرمربی پیشین استقالل در خطر اخراج!

شکایت  ۲۵میلیارد تومانی به باشگاه پرسپولیس رسید

آن هم نباشد.
رابسون جانواریو
یکی از نخستین بازیکنان خارجی
که با پیراهن استقالل ستاره شد ،رابسون
جانواریو مدافع برزیلی و جوانی بود که در
لیگ هفدهم به صورت قرضی به استقالل
پیوست و بعد از درخشش با این تیم مورد
توجه تیمهای معتبــری قرار گرفت و در
نهایت به لیگ برتر پرتغال پیوست.
اما جانواریو بعد از جدایی از اســتقالل با
دوران اوجش فاصلــه گرفت تا جایی که
ناچار شــد از لیگ برتر پرتغال جدا شده
و بار دیگر به فوتبال خاورمیانه بازگردد.
جانواریو که از استقالل به «بواویستا» در
لیگ پرتغال پیوسته بود ،از این تیم راهی
بن یاس شد و بعد از یک سال حضور در
این تیم ،به لیگ دسته اول امارات رفت و
پیراهن تیم «خورفکان» را بر تن کرد تا
همچنان در مســیر پسرفت قرار داشته
باشد.

جانشین منصوریان در اصفهان!

سرور جباروف
سرور جباروف با استقالل ستاره
نشد ،اما در استقالل بار دیگر احیا شد و
اوج گرفت تا جایی که توانست در سن ۳۶
سالگی به سطح اول فوتبال آسیا بازگردد
و باشــگاههای معتبری در آســیا برای
جذب او اقدام کنند .درخشش جباروف
با پیراهن استقالل کار این باشگاه را برای
تمدید قرارداد ســخت کرد و در نهایت
جباروف با یک سال حضور در این تیم ،از
آبیپوشان جدا شد.
اما یک فصل حضور در استقالل آخرین
سال درخشش جباروف در فوتبال آسیا
بود و وی پس از جدایی جمع آبیپوشان
در تیمهای «ژتیســو» و «متالورگ» در
لیگ ازبکســتان بازی کرد و به هیچ وجه
درخشش در استقالل را تکرار نکرد.
مامه تیام
مامــه تیام پیش از پیوســتن به
استقالل سابقه حضور در چند تیم مطرح

مدیران باشــگاه ذوبآهن بعد از شکســت این
تیم مقابل ماشینســازی در هفتــه دهم لیگ
برتر تصمیم به کنار گذاشتن علیرضا منصوریان
گرفتند .علیرضــا منصوریان ایــن فصل با تیم
فوتبال ذوبآهن امید زیادی داشت تا در جمع
مدعیان لیگ برتر قرار بگیرد ،اما اوضاع برای این
مربی و تیم ذوبآهن بر وفــق مراد پیش نرفت.
ذوبیها از  ۱۰بازی در لیــگ برتر ،فقط صاحب
یک برد شــدند و پنج باخت و چهار تساوی را در
کارنامه خود در  ۱۰هفته ابتدایی ثبت کردند .هرچند برد مقابل شــاهین در هفته نهم باعث شد تا مدیران
ذوبآهن تصمیم خود برای تغییر ســرمربی را به تعویق اندازند ،اما شکســت در دیدار با ماشینســازی
ُمهری بود بر حکم پایان کار منصوریــان در ذوبآهن .در یکی ،دو روز گذشــته صحبتهایی از برکناری
منصوریان مطرح شده اســت .این مربی شــب گذشــته در مصاحبهای عنوان کرد چنین چیزی صحت
ندارد .حتی سخنگوی باشگاه ذوبآهن هم مدعی شــد که منصوریان فعال برکنار نشده و به کارش ادامه
خارجی

میدهد.این در حالی است که پیگیری خبرنگار مهر نشــان میدهد باشگاه ذوبآهن با یک مربی
به جای منصوریان مذاکراتی انجام داده و این مربی برای انجام توافق نهایی و امضای قرارداد وارد اصفهان
شده است.

از جمله اینترمیــان و یوونتوس را هم
داشــت ،اما هرگز در این تیمها فرصت
بازی کردن پیدا نکــرد و وی نیز همراه با
جباروف در لیگ هفدهم برای استقالل
بازی کرد و آنقدر برای این تیم گل زد تا
تبدیل به یک ستاره سرشناس در فوتبال
آسیا شد.
درخشش تیام هم کار دست استقالل داد
تا آنها نتوانند قرارداد وی را تمدید کنند
و تیام سرانجام ســر از عجمان در آورد.
هرچند وی در یک فصل حضورش در این
تیم مجموعا در جــام حذفی و لیگ برتر
 ۱۳بار گلزنی کرد که آمار بدی محسوب
نمیشــود ،اما او نیز محبوبیت و ویترین
آسیاییاش را از دســت داد و بعد از یک
فصل حضور در عجمان ،راهی ترکیه شد.
مقصد بعدی تیام تیم «قاســم پاشا» از
ترکیه اســت .تیام در این تیم هم نسبتا
خوب گل میزند ،اما هنوز به آن ســطح
از درخششی که در اســتقالل داشت باز

نگشته است.
آیاندا پاتوسی
پاتوسی آخرین بازیکن خارجی
اســت که بعد از ستاره شــدن با پیراهن
اســتقالل از این تیم جدا شد و در مسیر
پسرفت قرار گرفت.
در حالی که باشگاه استقالل به شدت به
دنبال تمدید قرارداد با پاتوسی بود و حتی
قرار و مدارهایی با وی به همین منظور در
کشور امارات گذاشــته بود ،این بازیکن
اهل آفریقای جنوبــی در امارات به جای
مذاکره و تمدید با اســتقالل ،سر از «بن
یاس» در آورد تا همچنان شاگرد وینفرد
شفر باشد.
با گذشت  ۷هفته از لیگ امارات پاتوسی
هیچ نشــانی از بازیهای درخشانی که
فصل گذشته با اســتقالل انجام میداد
نداشــته و در حــد یک بازیکــن کامال
معمولی برای این تیم بازی میکند.
خطری که استقالل را تهدید
میکند
استقالل در این فصل از دو بازیکن خارجی
استفاده می کند« .هروویه میلیچ» مدافع
چپ اهل کشور کرواسی و «شیخ دیاباته»
مهاجم اهل کشور مالی که در این فصل
با پیراهن اســتقالل خوش میدرخشند
و ممکن اســت بعد از حضور این تیم در
لیگ قهرمانان آسیا ،دل تیمهای آسیایی
را هم ببرند.هرچند سن نسبتا باالی این
دو بازیکن شــانس آنها را برای دریافت
پیشنهادات خیلی خوب مالی از تیمهای
معتبر عربی میکاهد ،اما نباید این خطر
بالقوه را نادیده گرفت که پیشــنهاد اغوا
کننده تیمهــای عربی همــواره انتظار
بازیکنان خارجی اســتقالل را میکشد.
به خصوص در این دوران بیپولی ،یکی از
راههای درآمدزایی میتواند خرید بازیکن
به قیمت نســبتا پایین و فــروش آن به
تیمهای متمول با قیمتهای باال باشد.

تیم ملی

بیانیه عراقیها در آستانه بازی با ایران

فدراسیون فوتبال عراق بیانیهای در آستانه میزبانی از
ایران در اردن در چارچوب گروه  Cانتخابی جام جهانی
 2022منتشر کرد .به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،
دو تیم عراق و ایران روز پنجشــنبه از سری مسابقات
مقدماتی جام جهانی 2022به مصاف یکدیگر خواهند
رفت که فدراسیون فوتبال عراق بیانیهای در آستانه
میزبانی از ایران در اردن در چارچوب گروه  Cانتخابی
جام جهانی  2022منتشــر کرد .در بیانی ه رسانهای
فدراســیون فوتبال عراق به نقل از ســعد الظهیری،
هماهنگکننده این فدراسیون در اردن آمده است :هواداران عراقی در اردن هنگام رسیدن اعضای تیم ملی فوتبال به
آنها خوشامد گفتند و حضور پرشوری در نخستین تمرین داشتند .فدراسیون فوتبال عراق تصمیم گرفت تا ورود
هواداران را برای بازی برابر ایران در ورزشگاه امان رایگان کند.
وی افزود :اقدامهای اداری رسمی این بازی پایان یافته و ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر شد .حتی هتلها
و زمان تمرینهای تیمهای ملی فوتبال عراق و ایران تعیین شده است .تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه وارد اردن
میشود و در هتل الحیاه مستقر خواهد شد .همچنین علی بن الحسین ،رئیس فدراسیون فوتبال اردن بر فراهم کردن
تمامی امکانات جهت میزبانی عراق از 2حریف آینده خود در این کشور تاکید کرد .هماهنگکننده فدراسیون فوتبال
عراق در خاتمه اظهار داشت :ورزشگاه بینالمللی امان به طور کامل آماده میزبانی از بازی روز پنجشنبه است.

عرفــان حاجبابایی :لژیونر ایرانی باشــگاه
برایتون انگلیس روزهای خوبی را پشــت سر
نمیگذارد.او حــاال جایگاهش را هــم در رده
باشگاهی و هم در رده ملی از دست داده است.
زمان زیادی از روزهایی نمیگذرد که علیرضا
جهانبخش مایه فخر و مباهــات فوتبال ایران
بود .درخشــش فوقالعاده او در لیگ هلند که
منجر به آقای گلی او شد،زمینه را برای انتقالی
بزرگ فراهم کرد .جهانبخش که در اوج جوانی
تجربه بــازی در جام جهانــی  2014را تجربه
کرده بود،حاال با پیشنهادی جذاب از لیگ برتر
انگلیس مواجه شده بود.پیشنهادی که نه گفتن
به آن تقریبا غیرممکن بود و در نهایت علیرضا را
راهی برایتون کرد.
اوضاع در برایتون چندان بد نبود .جهانبخش
کمکم به ترکیب اصلی تیم اضافه شد و بهرغم
این که نتوانسته بود درخشش زمان حضورش
در آلکمار را تکــرار کند،با این حــال اعتماد
مربی را پشت خود داشت و توانست بازیهای
زیادی را در ترکیب تیمش به میــدان برود و
حضور در مقابل بــزرگان لیگ جزیره را تجربه
کند.
در فصل جدید اما اوضاع برای جهانبخش اصال
خوب پیش نرفت.سرمربی جدید برایتون گویا
چندان به بازی ســتاره ایرانی اعتقاد نداشت.
جهانبخش که از مهرههای اصلی تیم کیروش
در جام جهانی  2018بود،در تفکرات سرمربی
تیم باشگاهیاش جایگاه چندانی نداشت و حتی
قرار گرفتن در لیست  18نفره برایتون هم برای
او به حسرت تبدیل شده بود .اتفاقی که در نهایت
تیم ملی را هم از او گرفت .بازی نکردن با لباس
برایتون بهترین بهانه برای مارک ویلموتس بود
که نام علیرضا جهانبخش را در فهرســت خود
ننویسد.
ویلموتس در اردوی قبلی تیــم ملی برای دو
دیدار مقابل کامبوج و بحرین هم جهانبخش را
دعوت نکرد و حاال برای دیدار حساس برای عراق
باز هم روی نام یکی از سرشناسترین بازیکنان
تیم ملی فوتبال ایران قلم قرمز کشیده است.
راه حل چیست؟
در این که جهانبخش یکی از برترین استعدادها
و ستارههای فوتبال ایران است،تردیدی نیست.
او صرفــا به فضــا و فرصت برای نشــان دادن
تواناییهای باالی خود احتیاج دارد.
درست مثل فرصتی که در هلند برای او فراهم
بود و در انگلیس فراهم نیســت .درست مثل
حالتی که سردار آزمون در زنیت سن پترزبورگ
دارد و هر هفته با حضور در ترکیب آبیپوشان
روسیه ،کیفیت خود را به خوبی نشان می دهد.
این حالت برای ایرانیهای شــارلوا مثل کاوه
رضایی و علی قلــیزاده هم تا حــدود زیادی
فراهم اســت و به نظر علیرضا جهانبخش هم
باید فکر چنین راه حلی باشــد .شــاید ترک
برایتون در ژانویه و انتخــاب تیمی که فرصت
بیشــتری به او برای بــازی بدهــد،راه حلی
یک
مناسب برای جلوگیری از خاموش شدن 
ستاره باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پیشگامان صنعت فوالد جی (سهامی خاص)
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حسینی در ترکیب «ترابزون
اسپور» مقابل
«آالنیا اسپور»
ترکیب ترابزون اسپور برای دیدار با آالنیا
اسپور در هفته یازدهم سوپر لیگ ترکیه
اعالم شد و در این دیدار مجید حسینی،
مدافع ایرانی این تیم در ترکیب حضور
داشت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت پیشگامان صنعت فوالد جی (سهامی خاص)
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