خبر ویژه
واکنش علی دایی به باز شدن پنجره نقل
و انتقاالت سایپا

من خودم از حق و حقوقم دفاع
میکنم

ایسنا :پرهام مقصودلو مرد شماره یک شطرنج ایران که در مسابقات لیگ برتر شطرنج
اسپانیا شرکت کرده است ،در دور چهارم به تساوی رضایت داد .پرهام مقصودلو مرد شماره
یک شطرنج ایران که در رقابتهای لیگ برتر شطرنج اسپانیا شرکت کرده است ،در دور
چهارم این رقابتها به مصاف لوپز سالگادو شطرنج باز اسپانیایی رفت و به تساوی رضایت
داد .مقصودلو که به تازگی موفق شده عنوان سوپر استاد بزرگی شطرنج را کسب کند با
ریتینگ  ۲۷۰۱در این رقابتها شرکت کرده اســت .حریف مقصودلو در دور چهارم این
رقابتها دارای ریتینگ  ۲۶۰۴بود.

مهر :سه ملیپوش هندبال زنان ایران با تیم آنادولو ترکیه به توافق رسیدند .نوریه عباسی،
الناز قاسمی و فاطمه خلیلی ســه ملیپوش تیم ملی هندبال زنان ایران به تازگی با تیم
آنادولو اسپور ترکیه به توافق رسیدند و قرار است برای این تیم بازی کنند .آنها حدود دو
هفته در تمرینات و بازیهای تدارکاتی این تیم حضور داشتند و توانستند با عملکرد خوب
خود نظر مسئوالن آن باشگاه را جلب کرده و برای فصل جدید در آن باشگاه مشغول شوند.
پیش از این راضیه جانباز به عنوان نخستین لژیونر هندبال زنان ایران در لیگهای اروپایی
به این تیم پیوسته بود.

ایرنا :کادر فنی تیم ملی بوکس ایران ،ترکیب اعزامی به رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۱
را اعالم کرد .با تصمیم علیرضا استکی سرمربی تیم ملی بوکس اسامی  ۱۰بوکسور اعزامی
ایران به رقابتهای قهرمانی جهان  ۲۰۲۱صربستان معرفی شد .این رقابتها از پنجم آبان
 ۱۴۰۰در شهر بلگراد صربســتان پیگیری خواهد شد که مشتزنان ایران نیز باید مقابل
حریفان خود روی رینگ بروند .هدایت تیم ایران را علیرضا استکی به عنوان سرمربی بر
عهده دارد ،همایون امیری ،شــهرام فاتح و محمود نهتانی نیز به عنوان مربیان این تیم را
همراهی میکنند .دانیال تیماجی نیز وظیفه بدنسازی بوکسورهای ایران را بر عهده دارد.
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معرفی و شناسایی بدترین خریدهای تابستانی ۲۰۲۱؛

راموس برای فرانسویها در دسترس نیست

عکس  :فارس

ایسنا :پنجره نقــل و انتقاالتی باشگاه سایپا که
به خاطر شــکایت علی دایی بسته شده بود حاال
با ضمانت مدیران باشگاه در کمیته وضعیت باز
شده است.
پس از صدور حکم وضعیت فدراســیون فوتبال
درباره مطالبات علی دایی از باشــگاه سایپا و در
ادامه تأیید رأی در کمیته اســتیناف فدراسیون
فوتبال ،بــه خاطر اجــرا نشــدن رأی مذکور،
فدراســیون فوتبال طی نامهای به باشگاه سایپا
اعالم کرد پنجره نقلوانتقاالتی باشــگاه بسته
شده است .با این حاال به نظر میرسد سایپاییها
بدون اینکه رضایت علی دایی را جلب کنند ،با قرار
ضمانت در کمیته وضعیت مشکل نقلوانتقاالتی
خود را حل کرده است .البته این موضوع را علی
دایی رد میکند و میگویــد کمیته وضعیت تا
رضایت شاکی نباشد حق چنین کاری را ندارد.
در همین باره علی دایی در گفتوگویی اظهار کرد:
طی هفتههای اخیر ،بهنام ابوالقاسمپور ،وحید
شمسایی و فراز کمالوند با من تماس گرفتند تا
رضایت بدهم اما من گفتم هر زمانی حق و حقوق
من بر اساس رأی کمیته اســتیناف فدراسیون
فوتبال پرداخت شــد رضایت میدهــم .از رأی
کمیته استیناف  ۹ماه میگذرد .آیا یک نفر آمد
با من صحبت کند؟ بیش از دو سال است که من
از باشگاه سایپا طلبکار هستم ،در آن زمان دالر
 ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان بود اما االن نزدیک به ۲۷
هزار تومان است.
دایی در پاسخ به این سؤال که آیا سایپا برای باز
شدن پنجره نقلوانتقاالتی خود در سازمان لیگ
چک ضمانت گذاشته است یا خیر ،گفت :سازمان
لیگ نمیتواند درباره حــق من تصمیم بگیرد و
چنین کاری کند .چنین کاری غیر قانونی است.
آقایان باید پول من را پرداخــت کنند .مگر من
با کمیته وضعیت یا سازمان لیگ قرارداد بسته
بودم؟ من با باشــگاه ســایپا قرارداد امضا کرده
بودم .بیش از دو سال زمان میگذرد و پول من را
پرداخت نکردند و تا زمانی که پول من را بر اساس
حکم کمیته اســتیناف پرداخت نکنند ،رضایت
نمیدهم .با آقای ســراجی هــم صحبت کردم
و گفتم تا االن کجا بودید؟ وقتــی آقای مددی
پشت سر من در اخبار  ۲۰:۳۰صحبت میکرد و
صحبتهای دورغ را گفت ،شما کجا بودید؟ یک
نفر از شما آمد از من دفاع کند؟ من خودم از حق
و حقوقم دفاع میکنم و کسی هم کنارم نیست.

تساوی مرد شماره یک شطرنج ایران در اسپانیا

 ۳دختر هندبالیست ایران به لیگ ترکیه پیوستند

ترکیب اعزامی تیم ملی بوکس به مسابقات جهانی

در حالی که بــه میانههای فصل جاری
فوتبال اروپا نزدیک میشویم میتوان

فهرســت ضعیفتریــن خریدهــای
تابستانی را مشــخص کرد .به گزارش

ایسنا و به نقل از مارکا ،پاریسنژرمن
اعتقاد داشــت که آنها بــرای جذب

در بدرقه بازی ایران و کرهجنوبی؛ به استقبال از صعود به جام جهانی

بیایید ایرادها را بپذیریم و رفع کنیم

ادامه از صفحه یک
تا قبل از دریافت گل ،کرهجنوبی مالک زمین و توپ
بود .بعد از اینکه گل خوردیم ،به خودمان آمدیم .با
نفرات بیشتری حمله کردیم و به گل رسیدیم .یکی
دو موقعیت خوب هم داشــتیم که از دست دادیم.

بعد از گل مساوی ،دوباره به همان شکل و شمایل
اول بازی برگشــتیم در صورتی که وقتی در زمین
خودمان هستیم و نفرات توانایی داریم ،انتظارات
بیشتر است.
با وجود همه این حمایتهــای حقیقی و مجازی

ســرخیو راموس کار بزرگــی کردهاند
اما هنوز نتیجهای حاصل نشــده است.
در واقع راموس هنوز نخســتین بازی
خود را برای باشگاه پاریسی انجام نداده
اســت .او که از ناحیه ســاق پا مصدوم
بود ،مدتهاست که بازی نکرده است.
با این حــال این فقط راموس نیســت
که در ایــن فصل ،باشــگاه جدید خود
را ناامید کرده اســت ،چندین نفر دیگر
نیز در فهرست ضعیفترین خریدهای
تابستانی هستند.
سرخیو راموس
مائوریســیو پوچتینو مجبور به
اســتفاده از زوج دفاعی مارکینیوس و
پرسنل کیمپمبه شده است ،در حالی
که راموس هنوز در دسترس نبوده است.
در سن راموس ،بازگرداندن مصدومیت
و بازسازی آمادگی جســمانی او بسیار
دشوار خواهد بود.
سائول نیگز
در چارچوب یک قرارداد نسبتاً
عجیب و غریب برای خالی کردن فضای
دســتمزد آنتوان گریزمان در اتلتیکو

باید قبول کنیم ایراداتی داریم که برای بهتر شدن
وضعیت تیــم از آنها صحبــت میکنیم و کاری
به اســکوچیچ نداریم .به عنوان مثــال دو مهاجم
مرکزی خیلی خوب داریم که در بهترین شــرایط
خودشان هستند .آنها قدرت سرزنی خوبی دارند
اما از جناحین ارســال خوبی برایشان انجام نشد.
همچنین هافبکهای ما واقعاً ایــن دو مهاجم را
خوب تغذیه نکردند و اگر هم موقعیتی ایجاد شد

ورزش

Sport

مادرید ،ســائول نیگز با چلسی قرارداد
بست .خرید سائول ابتدا مورد استقبال
هواداران قرار گرفت.
از آن زمــان به بعد بازیکــن ملیپوش
اسپانیایی واقعاً برای سازگاری با مشکل
روبهرو شده است زیرا نخستین بازی او
مقابل استون ویال چیزی جز یک کابوس
نبود و در نیمه دوم تعویض شد.
لوک دی یونگ
او بازیکنی نیست که برای تیمی
با شهرت بارسلونا خوب باشد و هر بار که
او در زمین ظاهر میشــود شاهد بازی
ضعیفی از این بازیکن هستیم.
اریک گارسیا
بارســلونا امیدوار بود که اریک
گارســیا یک جرارد پیکه دیگر در این
تیم شــود و تاریخ دوباره تکرار میشود
اما نشانههای اولیه این است که گارسیا،
پیکه نیست .شکست سه بر صفر مقابل
بنفیــکا در لیگ قهرمانان اروپا نشــان
داد که گارســیا مدافع متوسطی است.
گارسیا این فصل در نیوکمپ به سختی
در شرایط ایدهآل قرار گرفته است.

خودشان برای خودشان درست کردند .یک سری
مشکالت وجود دارد که باید برطرف شوند .هرچند
که اتفاقات فوتبال قابل پیشبینی نیست ولی تیم ما
در هر دو گروه جزو بهترینها است .مطمئن هستم
که تیم به جام جهانی صعود میکند اما آیا آنجا هم
میخواهیم فقط یک شرکت کننده خالی باشیم؟
باید در این فکر باشیم که بعد از سالیان سال بتوانیم
از گروهمان در جام جهانی صعود کنیم.

فوتبال آسیا

تمجید  AFCاز پرسپولیس در آستانه جدال
با الهالل؛

تیم یحیی گلمحمدی به قدرت
ستارهای خود میبالد

مهر :سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه
شروع مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا به مرور شرایط تیمهای حاضر در این مرحله
از جمله پرسپولیس ایران پرداخت.
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا
در منطقه غرب قاره امروز شــنبه آغاز میشود.
در یکی از ایــن بازیها ،پرســپولیس ایران از
ســاعت  ۲۱:۳۰در شــهر ریاض میهمان تیم
الهالل عربســتان است .ســایت کنفدراسیون
فوتبال آسیا با اشاره به این مسابقات ،در خصوص
پرسپولیس نوشــت« :تعداد کمی از باشگاهها
همانند پرسپولیس عملکرد و نمایش مداومی
در لیگ قهرمانان آســیا با حضور در دو فینال از
سه دوره گذشــته و یک حضور در مرحله نیمه
نهایی در سال  ۲۰۱۷داشتهاند .با این حال عنوان
قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۸
با شکست مقابل کاشیما آنتلرز و در سال ۲۰۲۰
با شکست برابر اولسان هیوندای از پرسپولیس
دور شده اســت .موفقیت غول تهرانی منجر به
جدایی تعدادی از ســتارههای این تیم از جمله
بشار رسن ،شجاع خلیلزاده و احمد نورالهی شد
که به تیمهای جدیدی رفتنــد .با این حال تیم
یحیی گلمحمدی همچنان به قدرت ستارهای
خود با نفراتی چون وحید امیری و مهدی ترابی
حسینی کهنهکار
میبالد در حالی که سیدجالل
ِ
و همیشــه قابل اتکا حضور الهام بخشی هم در
داخل و هم در خارج از زمیــن دارد AFC ».در
ادامه به پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس در
ایران اشاره و تاکید کرد که این تیم بدون انجام
بازی در لیگ برتر آماده دیدار با الهالل شده است.

