والیبال

تاج سرمربی گری تیم ملی روی کدام سر مینشیند؛
ِ

با حذف هلند و ژاپن اتفاق افتاد؛

وداع تلخ دو فوقستاره ۱۷۱
امتیازی با قهرمانی جهان!

گزارش روز

4

حتی از این اتفاق به عنوان «خنجر زدن به اسکوچیچ از پشت» یاد
کردهاند! از محمد جماعت مدیر رسانهای تیم ملی فوتبال ایران با
انتشار پیامی به این اتفاقات واکنش نشان داد و به شائبه برکناری
اسکوچیچ قوت بخشید .او در توئیتر خود نوشت« :به سوای تمام زنده
بادها و مرده بادهای هواداری درباره تیم ملی و کادر فنی آن ،هیأت
رییسه فدراسیون فوتبال با توجه به جمیع جهات و ابعاد ،بهترین
تصمیم را با توجه به صرف و صالح فوتبال کشور خواهد گرفت  »...تا
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دربی اصفهان برنده نداشت؛

مورایس امیدوار به فیفا دی

سعید واعظ :سپاهانیها با کسب پیروزی  2گله مقابل
استقالل در اولین بازی از لیگ بیستودوم ،توانستند
صدر جدول را به تسخیر خود در بیاورند و با هدایت ژوزه
پرافتخارترین وزنهبردار ایران با اشاره به
درگذشت «محمد زهتاب»:

زهتاب بزرگمرد
وزنهبرداری ایران بود

مورایس ،شروعی طوفانی در فصل جدید رقابتهای لیگ
سپاهان پرستاره را با
برتر فوتبال ایران داشتند تا همگان
ِ
سرمربیگری مورایس ،بخت اول قهرمانی در فصل جدید

پرافتخارترین وزنهبردار تاریخ ایران با اشاره به درگذشت
«محمد زهتاب» گفت :او در مدیریت ،مربیگری و داوری
اعتبار ورزش ایران بود و من اولین مدال طالی المپیکم
را در  ۱۹۶۸مکزیکوسیتی با او کسب کردم .محمد
زهتاب پیشکسوت و رئیس اسبق شورای عالی فنی
فدراسیون وزنهبرداری به خاطر کهولت سن و درگیری
با بیماری ریوی درگذشت .وی همچنین داور درجه یک

رقمی که «خبر آنالین» فاش کرد؛ بر اساس خبرهای رسیده ،توافق
کیروش با فدراسیون فوتبال  ۴ماهه و تا پایان جامجهانی است و
مبلغ آن ماهانه پرداختی به کیروش  ۵۰هزار یورو است .همه یعنی
کارلوس کیروش که یکی از باسابقهترین مربیان روی نیمکت ایران
با حضوری هشت ساله و تجربه صعود به دو جهانی محسوب میشود،
در آستانه بازگشت دوباره به فوتبال ایران قرار دارد.
این در حالی بود که نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

naslefardanews

عکس  :ایرنا

ایســنا :یکی از مهمترین اتفاقات رقابتهای
قهرمانی جهــان ،وداع تلخ دو فوقســتاره با این
مسابقات بود .در نخستین مســابقه مرحله یک
هشتم نهایی مســابقات والیبال قهرمانی جهان
تیمهای ملی والیبال هلنــد و اوکراین به مصاف
یکدیگر رفتند که اوکراین در مدت 75دقیقه موفق
به شکست ســه بر صفر هلند مدعی شد و عنوان
شگفتیساز این مرحله ازرقابتها را به دست آورد.
هلندیها در این مسابقه در سه ست متوالی و با
امتیازهای  25بر  25 ،16بر  19و  25بر  18نتیجه
را واگذار کردند و از دور رقابتها حذف شدند .تیم
ملی والیبال هلند با کسب رتبه نخست گروه  Fبا
سه برد و هشت امتیاز به این مرحله راه یافته بود
و اوکراین با کسب دو برد و شش امتیاز به عنوان
تیم دوم گروه  Aراهی مرحله یک هشــتم نهایی
شده بود .نیمیر عبدالعزیز ،کاپیتان تیم ملی هلند
که در پایان مرحله گروهی عنوان امتیازآورترین
و بهترین مهاجم مســابقات را به دســت آورده
بود ،با نتیجه این مسابقه وداع ناباورانهای با جام
بیستم داشــت .نیمیر ،در این مســابقه هم ۱۰
امتیاز کســب کرد تا با  ۹۵امتیاز وداع تلخی را با
مسابقات قهرمانی جهان تجربه کند .در دومین
دیدار مرحله یک هشتم نهایی ،ژاپن و فرانسه رو
در روی یکدیگر قرار گرفتند .این بازی با نتیجه 3
بر  2و با امتیازهای  25بــر  21 ،17بر  26 ،25بر
 22 ،24بر  25و  18بر  16به سود فرانسه خاتمه
پیدا کرد .نماینده قاره آسیا در این مسابقه عملکرد
بسیار خوبی داشت و تا آستانه پیروزی بر قهرمان
المپیک هم پیش رفت ،اما شــاگردان جیانی با
اســتفاده از تجربه خود توانســتند پیروز شده و
حریف تیم ایتالیا در مرحله بعد شوند .در این بازی
فوقالعاده جذاب و تماشــایی فوقستاره والیبال
ژاپن یعنی یوجی نیشیدا عملکرد حیرتانگیزی
داشــت .انگار نه انگار که او مقابل بازیکنان تیم
قهرمان لیگ ملتهــا و المپیک قرار گرفته بود و
کمتر شاهد بودیم که در طول مسابقه دفاع شود.
نیشیدا با آن قد و قامت نه چندان بلند اما در عین
حال با پرشهای استثناییاش امان فرانسویها
را برید و  ۳۱امتیاز به تنهایی کسب کرد .یکی از
مهمترین اتفاقات رقابتهای قهرمانی جهان وداع
تلخ دو فوقستاره با مسابقات بود .نیمیر عبدالعزیز
و یوجی نیشیدا که جزو بهترین پشتخطزنهای
دنیا محسوب میشوند و در مجموع  ۱۷۱امتیاز تا
پایان مرحله یک هشتم نهایی کسب کردند؛ نیمیر
عبدالعزیز  ۹۵و یوجی نیشیدا  ۷۶امتیاز.

خبرهای دیروز همه
شادی بخشی  /گروه ورزش
را حیرت زده کرد .از
news@ naslefarda.net
خبرهای قطعی که
«ورزش سه» منتشر کرد و در آخر نوشت :این خبر قطعی است و
تأییدیه اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال را پای خود دارد .تا
رسانههای کرواسی به بحث تغییر دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم
ملی ایران و حضور کارلوس کیروش واکنش منفی نشــان داده و

بلیت ایران در جیب کی روش!

لیگ برتر بدانند.
سیر نزولی سپاهان
طالییپوشان اصفهانی در دومین گام موفق شدند
از سد نساجی در خانه بگذرند تا صدرنشینیشان را تثبیت
کنند اما در هفته سوم ،ترمز شاگردان مورایس در سیرجان
کشیده شد و آنها در شرایطی که در آستانه سومین
پیروزی متوالی خود در لیگ بیستودوم بودند و با 2گل از
گلگهر پیش افتادند ،در نهایت به تساوی مقابل شاگردان
قلعهنویی رضایت دادند تا 2امتیاز مهم در سیرجان از دست
برود .شاگردان ژوزه مورایس در هفته چهارم با وجود ارائه
یک نمایش تهاجمی ،نتوانستند برابر فوالد ،به امتیازی
دست پیدا کنند و در لحظات پایانی غافلگیر شدند تا اولین
شکست سرمربی پرتغالی در لیگ ایران ،در اصفهان باشد و
برای دومین هفته متوالی طالییپوشان اصفهانی ناکام در
کسب پیروزی باشند.
سپاهانیها که در دربی اصفهان امیدوار بودند بتوانند به
روند ناکامی خود پایان بدهند و با عبور از ذوبآهن ،در
پرسپولیس صدرنشین قرار بگیرند اما توقف
یکقدمی
ِ
در دربی اصفهان ،همه معادالت را تغییر داد تا شاگردان
مورایس برای سومین بازی پیاپی نتوانند به پیروزی دست
پیدا کنند و با 8امتیاز به رتبه چهارم جدول سقوط کنند!
 5بازی و یک کلین شیت!
سپاهان با هدایت ژوزه مورایس در  5دیدار اخیر
خود در لیگ بیستودوم ،تنها یکبار در همان هفته
نخست مقابل استقالل توانست دروازهاش را بسته نگه

بینالمللی و یکی از مدرسان بینالمللی وزنهبرداری بود.
محمد نصیری دارنده  ۳مدال طال ،نقره و برنز بازیهای
المپیک در با اشاره به خدمات این پیشکسوت
وزنهبرداری به ورزش ایران ،اظهار داشت :نمیشود
خدمات این بزرگمرد ورزش را در چند سطر خالصه
کرد .وی هم در بخش مدیریتی و هم در بخش مربیگری
سرآمد بود .سالها به عنوان نماینده ایران در هیئت

برگزار شد و انتظار میرفت که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین
تصمیمات در این جلســه اتخاذ شــود اما به گفته احسان اصولی
سخنگوی فدراسیون فوتبال در این نشست بحثی در مورد کارلوس
کی روش نشده اســت! طبق اخباری که «مهر» منتشر کرد یکی
از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست تعیین تکلیف
ســرمربی تیم ملی بوده که موافقان و مخالفــان آن به اظهار نظر
پرداختهاند.

ورزش

Sport

دارد و بعد از آن مسابقه ،طالییپوشان اصفهانی در
کلینشیت ناکام بودهاند .دریافت  5گل در  4مسابقه،
کارنامه قابلقبولی برای خط دفاعی سپاهان بهشمار
نمیآید .طالییپوشان اصفهانی در خط دروازه از
هفته سوم تغییر داشته و از پیام نیازمند به جای رشید
مظاهری استفاده میکنند اما دروازهبان باتجربه و تازهوارد
سپاهانیها نتوانسته انتظارات را برآورده کند و هنوز در
لیگ بیستودوم کلینشیت نداشته است تا خط دفاعی
سپاهان یکی از نقاط ضعف اصلی این تیم در فصل جدید
لیگ برتر محسوب شود.
امیدواری مورایس ...
ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی و باتجربه سپاهان
از شرایط فنی تیمش رضایت نسبی دارد و امیدوار است
که با توجه به در پیش بودن تعطیالت ملی ،طالییپوشان
اصفهانی بتوانند به آمادگی الزم دست پیدا کنند و از هفته
هفتم ،با عملکردی بهتر به رقابتهای لیگ بیستودوم
بازگردند .سپاهانیها پیش از آغاز تعطیالت بازیهای
ملی ،باید در هفته ششم لیگ برتر ،روز شنبه نوزدهم
شهریورماه در خانه به مصاف آلومینیوم اراک بروند که
پیروزی در این مسابقه برای شاگردان مورایس حیاتی بوده
و میتواند آنها را در جمع تیمهای باالنشین نگه دارد و با
روحیهای باال به تعطیالت فیفادی بفرستد اما در مقابل،
ناکامی طالییپوشان در کسب پیروزی مقابل آلومینیوم،
باعث دور شدن سپاهان از جمع تیمهای مدعی لیگ
بیستودوم خواهد شد.
ژوری مسابقات بزرگ جهانی حضور داشت .خود را
مدیون زحمات این پیشکسوت میدانم زیرا با وی مدال
طال را کسب کردم .او با من الفبای وزنهبرداری را آموخت
و به جهان فوالد سرد معرفی کرد .وی از نسل نخست
وزنهبرداران ایرانی بود که توانست این رشته را پیریزی
و در نهایت در مسیر شکوفایی قرار دهد .زهتاب تعصب
خاصی بر روی رشته وزنهبرداری داشت.

فوتبال


هدف بعدی بارسا؛

سرمایهگذاری در دفاع راست

ایلنا:باشــگاه بارســلونا قصد دارد برای فصل
 ۲۴-۲۰۲۳ســرمایهگذاری بزرگــی در دفاع
راست تیم خود انجام دهد .بازار تابستانی نقل
و انتقاالت به پایان رسید اما بارسلونا با توجه به
شرایط اقتصادی ،نتوانست در دفاع راست مهره
چینی خوبی انجام دهد ،بخصوص که بازیکنان
دفاع راست فعلی این تیم یعنی سرجی روبرتو و
هکتور بیرین ،تنها یک سال قرارداد دارند .همین
موضوع باعث شده آبیاناریها برنامهریزی بلند
مدتی مدنظر قرار دهنــد و از همین االن چند
بازیکن را در این پست زیر نظر بگیرند .اگرچه
ژاوی از ژول کونده و آرائوخو نیز برای این پست
استفاده کرده است .اما درکل ،باشگاه میداند
که باید روی یک مدافع راست جوان برای نشان
دادن یــک چرخه طوالنی شــرطبندی کند.
سرجینیو دست این مشــخصات را داشت ،اما
نتیجه نداد و او به صورت قرضی به میالن رفت.
حال بارسا در حال بررسی اسامی است و یکی
از محبوبترین آنها در حال حاضر واندرسون
اولیویرا کامپوس برزیلی است؛ بازیکن  ۲۱ساله
شــماره  ۲موناکو که قیمت حدود  ۶۰میلیون
یورویی او در بازار ،بارسلونا را مجبور میکند که
تابستان آینده جیب خود را خالی کند.
مونیر بازیکن دورتموند یکی دیگر از گزینههایی
بود که بارســا در روزهای آخر تابســتان او را
بررسی کرد .قرارداد او دورتموند در سال ۲۰۲۴
تمام میشود و مربیان در بارســا او را دوست
دارند .او در حمله خوب است ولی مشکل مالی
باعث شد بارسا سراغ بیرین برود .خوان فویت
مدافع دیگری است که ژاوی عاشق روش بازی
او است .مدافعی اســت که در دوئلها خیلی
خوب پیروز میشــود و طول دوران حرفهای
زیادی هم دارد.

پوزخند یک فوتبالیست تا همدستی یک تیم در تخریب محیط زیست!

پی اس جی زیستگاه عجیب میلیاردرهای عجیب

اظهارات کریستوف گالتیه ،ســرمربی پاری سن
ژرمــن ،درباره ســفر بازیکنان با جت شــخصی،
خندههای شــدید و طوالنی کیلیــان امباپه را به
همراه داشت.
مطرح شدن سوالی که شاید خیلی هم ورزشی نبود
در نشســت خبری پیش از بازی پی اس جی برابر
یوونتوس باعث شد که گالتیه پاسخی عجیب و دور از
انتظار به این سؤال بدهد و امباپه نیز با خندههایش
به نوعی حرف سرمربی تیمش را تأیید کند.
یکی از خبرنگاران حاضر در این نشســت خبری،
سوالی را درباره اســتفاده بیش از حد بازیکنان از
جتهای خصوصی و آسیبی که این پروازهای مداوم
و شخصی به محیط زیست میزند مطرح کرد.
برای مثال لیونل مســی در طول ســه ماه گذشته
 52پرواز با جت شخصیاش داشته است که میزان
آلودگی و کربنی که به جو اضافه کرده است تقریباً
معادل با  150سال زندگی یک فرد فرانسوی است.
گالتیه در واکنش به این سؤال مدعی شد که از این
به بعد به همراه بازیکنانش شرایط سفر با قایقهای
شــنی را بررســی خواهند کرد ،پاسخی که خشم
بسیاری از فعالین محیط زیست را به دنبال داشت
و حتی به مذاق بعضی از مدیــران پی اس جی هم
خوش نیامد.
پس از مطرح شــدن این ادعا از ســوی این مربی
فرانسوی بود که امباپه خندههای طوالنی را شروع
کرد و به نظر میرسید که این دو نفر به نوعی در حال
به سخره گرفتن خبرنگاری هستند که نگرانیهای
محیط زیستی عده زیادی را مطرح کرده است.
خندههای طوالنی این بازیکن فرانسوی که در طول

ماههای اخیر به دلیل رفتارهایش در زمین بازی و
حتی مبلغ هنگفتی که به خاطر تمدید قرارداد با پی
اس جی دریافت کرده ،مورد انتقادهای شدید قرار
داشته است ،توجه بسیاری را به خود جلب کرد و در
واقع نشان داد که او اهمیت خاصی برای شرایط نه
چندان خوبی که کره زمین در آن قرار گرفته قائل
نیست.
وزیر ورزش فرانسه :آقای گالتیه! شما
بایــد پاســخهای مناســبتر و
مسئوالنهتری به ما بدهید!
آملی اودیا کاســترا ،وزیر ورزش فرانســه ،یکی از
کســانی بود که به این اتفاق واکنش نشــان داد و
خطاب به ســرمربی پاری ســن ژرمن نوشــت:
«آقای گالتیه! شــما باید پاســخهای مناسبتر و
مسئوالنهتری به ما بدهید! آیا قرار است در اینباره با
هم صحبت کنیم؟»
این موضــوع همچنیــن از ســوی بســیاری از
ســازمانهای محیــط زیســتی فرانســه نیز با
اعتراضهای جدی روبرو شده است و به نظر میرسد
که گالتیه و امباپه باید بــه زودی درباره این رفتار،
اظهارات و خندههای تمسخرآمیزشان توضیحاتی
را ارائه دهند.
اعتراف امباپه بــه دخالت مکرون تا
احتمال انتقال به رئال مادرید!
این خبرها در حالی مطرح میشود که اخیرا ً ستاره
پاری ســن ژرمن دخالت رئیس جمهور فرانسه در
ممانعت از انتقالش به رئال را تأیید کرد.

به گزارش فارس ،به نقل از نشریه «موندودپورتیوو»
اسپانیا ،کیلیان امباپه بزرگترین خرید تابستانی
پی اس جی بود .پس از یک فشار و کشمکش بسیار
طوالنی ،باشگاه پاریسی موفق شد مهاجم را متقاعد
کند که رئال مادرید را رد کند و قراردادش را تمدید
کند.
پس از آنکه امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه،
او را برای ماندن تحت فشار قرار داد ،مرد فرانسوی
با قــراردادی چند میلیون دالری بــرای تمدید تا
ســال  2025موافقت کرد .امباپــه در جدیدترین
مصاحبهاش به مداخله رئیس جمهور فرانســه در
پروژه انتقالش به رئال اعتراف کرد.
ایـن بازیکـن توضیـح داد :مـن هرگـز تصـور
نمیکـردم کـه قـرار اسـت بـا رئیـس جمهـور در
مـورد آینـده حرفـهایام صحبـت کنـم ،بنابرایـن
این موضـوع دیوانه کننده بـود واقعـاً دیوانه کننده
اسـت .او به من گفت ،میخواهـم در پاریس بمانی.
نمیخـوام االن به رئـال بروی و شـما برای کشـور
بسـیار مهم هسـتید .وقتی رئیس جمهور این را به
شـما میگویـد ،ایـن مهم اسـت.
در شرایطی که رئال مادرید بیش از هر زمان دیگری
سرگردان بود ،مکرون اصرار داشــت که امباپه در
پاریس بماند .صحبت از باشگاه رئال شد و امباپه در
باز کردن دوباره درها برای بازی در سانتیاگو برنابئو
در آینده تردید نکرد.
امباپه دوباره داســتانش با رئال را آغاز کرد و گفت:
شما هرگز نمیدانید چه اتفاقی قرار است در آینده
بیفتد .من هرگز آنجا نرفتهام اما به نظر میرسد رئال
خانه من است یا چیزی شبیه به آن!

نوبت دوم

آگهيدعوتازبستانکارانشرکتتعاونیمنحلهخدماتیفنیاداریوپشتیبانیبازنسشتگان
شرکتنفتسپاهان(درحالتصفیه)بهشمارهثبت 21966وشناسهملی10260428036

نوبت اول

در اجرای ماده  225قانون تجارت از کلیه بستانکاران شــرکت تعاونی منحله خدماتی فنی اداری و پشتیبانی بازنشستگان شرکت نفت
سپاهان (در حال تصفیه) به شماره ثبت  21966و شناســه ملی  10260428036که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی به شماره 22537
مورخ  1401/5/12ثبت گردیده دعوت به عمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر  6ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای
خود به محل تصفیه شرکت واقع در استان اصفهان ،شهرستان شاهین شهر و میمه ،بخش مرکزی ،دهستان برخوار غربی ،روستا پاالیشگاه
اصفهان ،محله پاالیشگاه اصفهان ،بزرگراه تهران به اصفهان ،بلوار پاالیشگاه ،پالک  ،0طبقه همکف مراجعه نمایند .بدیهی است که شرکت
تعاونی در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

مدیرتصفیه

آگهينوبتاول دعوتازبستانکارانشرکتتعاونيمسکنکارکنانحسناتاصفهان(درحالتصفیه)
به شماره ثبت  30406و شناسه ملي10260509910

در اجراي ماده  225قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت تعاونی منحله مســکن کارکنان حسنات اصفهان
( در حال تصفیه) به شماره ثبت 30406و شناسه ملی 10260509910که آگهي انحالل آن در روزنامه رسمي به شماره21397
مورخ 1397/06/06ثبت گردیده  ،دعوت به عمل مي آورد تا ظرف مدت حداکثر 6ماه از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول با ارائه
مدارکمثبتهادعايخودبه محلتصفیهشرکتواقعدراستاناصفهان-خیابان 22بهمن-مجموعهاداريغدیر-ساختمان
موسسه اعتباري کاسپین کدپستي 8158713181مراجعه نمایند  .بدیهي است که شرکت تعاوني در مورد هر گونه ادعاي
احتمالي که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد  ،مسئولیتي نخواهد داشت .
مدیر تصفیه

