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اخبار

اشتباه مهلکی که فرشید باقری
مرتکب شد
هافبک استقالل به تازگی منتقدانش را
جیرهخوار خوانده است.
به گزارش خبرآنالین ،فرشید باقری بعد از
بازی فوالد از کوره در رفت و منتقدانش را
جیرهخوار خواند .او به دلیل حمله هواداران و
منتقدان به پیجش از کوره در رفت .در این بین
بعضی رسانهها هم به انتقاد از او پرداختند.
بعضی کانال های هواداری استقالل هم
عملکرد باقری را ضعیف خواندند.
این بازیکن در پاسخ به آنها اما دچار یک
اشتباه مهلک شد .او در شرایط منتقدان را
جیره خوار خواند که بازی ضعیفی مقابل
فوالد انجام داده بود .بیشک اگر باقری در
آن مسابقه خوب بازی میکرد و آن وقت مورد
انتقاد قرار میگرفت ،می توانست بگوید عده
ای جیره خوار و خط بگیر ،علیه او جوسازی
میکنند ولی مساله اینجاست یکی از ضعیف
ترین بازیکنان میدان بود!

اخبار

ماجرای فکری ،دیاباته و هزار و یک تفاوت

لغو اعزام حسن یزدانی
به جام جهانی صربستان

به احتمال فراوان حسن یزدانی دارنده مدال
های طالی جهان و المپیک به رقابتهای جام
جهانی صربستان اعزام نخواهد شد.
به گزارش ایسنا ،پس از آنکه اعالم شد حسن
یزدانی و کامران قاسمپور به عنوان دو نماینده
ایران عازم رقابت های جام جهانی صربستان
می شوند ،به احتمال فراوان دو کشتی گیر
جوان جایگزین این افراد خواهند شد.
در این میان یزدانی شانس به مراتب کمتری
برای اعزام به صربستان دارد چرا که عالوه بر
بحث جوانگرایی ،نگرانی از مصدومیت وی در
این رویداد نه چندان مهم نیز وجود دارد.
بر همین اساس قرار است جلسه ای با حضور
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در فدراسیون
کشتی برگزار شود.
در کشتی فرنگی احتمال تغییر نفرات کم
است و ساروی و نوری کماکان جزو نفرات
اعزامی هستند.
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پرسپولیس  ۲رقمی شد

«ایرانیبازی»؛ خرید گل و شیرینی و چشمان بهت زده شیخ
احتماال در روزهای آینده دیاباته با عذرخواهی از فکری به تمرینات استقالل برمیگردد.

به گزارش خبرآنالین ،شیخ دیاباته؛ روزی
که خبر رسید قراردادش با استقالل را تمدید
کرده هواداران این تیم نفس راحتی کشیدند.
جداییاش آزار دهنده بود و به قول دو آتشهها:
«نمیشد با آن کنار آمد ».روزی نبود که هواداران
برای بازگشتش به ایران لحظه شماری نکنند.
بارها و بارها آنها مدیران را تحت فشار گذاشته
و گفته بودند« :چه شد؟ کی میآید؟» شیخ
آمد و خیلیها این آمدن و این ماندن را به نام
خودشان سند زدند اما آنچه مهم بود شیخ آمد
و استقاللیها با چنگ و دندان حفظش و البته
هزینهای نسبتا سنگین کردند!

چشمان بهت زده شیخ
قصه ساده بود و شاید شیخ هم نباید در آن
لحظه راهی رختکن میشد تا استوکش را عوض
کند اما داد و بیدادهای فکری هم مرهم دردی
نبود که باعث آزار استقاللیها شد.
شیخ ثابت شده است ،کادر فنی چطور؟
شیخ دیاباته محبوب هواداران استقالل است،
فکری هم همین طور .اما نکتهای که وجود دارد
این است که دیاباته خودش را ثابت کرده است.
آن هم در تیم بزرگی مثل استقالل .مهاجمی
شش دانگ که توانایی باالیی هم دارد .با این حال
تصمیم فکری و کادر فنی اش پس از بازی این
بوده است« :دیاباته اجازه تمرین کردن ندارد».
محمود فکری که خیلی زود به نیمکت استقالل
رسید بازیکنی را اخراج کرده که نیازی برای اثبات
خودش ندارد و این فصل هم بنا به دالیل و شرایط
زیادی که پیش آمد در ایران ماندنی شد اما کادر
فنی چطور؟ تضمینی هست که درصورت نیمکت
نشین کردن شیخ یا اخراج او و عدم ناکامی
استقالل فرصتی برای اثبات کادر فنی مانده
باشد؟
حرفهایگری ،اقتدار سرمربی یا زهرچشم گرفتن
از دیاباته؟
روز شنبه محمود فکری به شیخ دیاباته اجازه
تمرین کردن نداد .از تصمیم فکری سه برداشت
میشود انجام داد .اول اینکه او یک تصمیم
حرفهای گرفته و برای متنبه کردن بازیکنش
تصمیم گرفته تا به او آموزش بدهد که در آن
شرایط سخت و حساس نباید به رختکن میرفته تا
استوکهای خودش را تعویض کند .اگر استوکها
برای او نامناسب بوده آیا تا قبل از اینکه وارد زمین
شود از این اتفاق آگاهی نداشته است؟

عکسهای
زیادی از
ماجرای فوالد
آر هنامنتشر
شده است .یکی
از عکسها،
همینعکس
پایین است.
ببینید.چشمان
از حدقه بیرون
زده شیخ،
عصبانیتفکری
و بقیه ماجرا
دوم اینکه فکری با این تصمیم میخواهد اقتدار
خودش را نشان بدهد .اگر او بازیکن بزرگی مثل
شیخ دیاباته گلزن که محبوب هواداران هست را
تنبیه کند سایر بازیکنان هرگز به خودشان این
اجازه را نخواهند داد تا برای استقالل حاشیه ایجاد
کنند.
سوم هم گرفته زهرچشم از دیاباته است تا این
بازیکن دیگر تصمیماتی اینچنینی نگیرد و وقتی
سرمربی و کادر فنی به او نیاز دارند به قول
معروف دست شان را در پوست گردو نگذارد.
یک ادعای عجیب از ادموند اختر
بازیکن سالهای نه چندان دور استقاللیها
در گفتوگو با یکی از رسانهها مدعی شده« :من
فکر میکنم استقالل اگر همین امروز شیخ دیاباته
را اخراج کند برنده است و برای این حرفم دلیل

چرا گوچی به پرسپولیس نیامد؟

دارم.هدف او این است که به پولش برسد و هر
بار که مبلغی را دریافت نکند همین رویه را ادامه
میدهد .فکری ناراحت میشود چون از جنس
استقالل است و بیشتر از دیاباته استقالل را
دوست دارد .طبیعی است که او وقتی این رفتارها
را می بیند ناراحت می شود ».از بازیکنی مثل
ادموند اختر بعید است .شاید اگر فوتبال ایران
حرفهای بود و پول بازیکنان به موقع پرداخت
میشد دیگر بهانههایی اینچنینی به وجود نمیآمد
تا از همین ابتدای لیگ استقالل وارد بحران شود.
سناریوی قدیمی گل و شیرینی
خبر رسیده که وریا غفوری کاپیتان استقالل
بعد از حواشی بازی فوالد و استقالل و ناراحتی
که بین شیخ دیاباته و فکری به وجود آمد با شیخ
آبیها صحبت کرده و به او دلیل ناراحتی فکری

شاید در آینده سرمربی آلمان
شدم
یورگن کلوپ عنوان کرد فعال به چیزی جز کار
در تیم لیورپول فکر نمی کند.
به گزارش ایسنا به نقل از ساکرنت ،بعد
از شکست سنگین تیم ملی فوتبال آلمان از
اسپانیا در لیگ ملت های اروپا ،بار دیگر زمزمه
های حضور یورگن کلوپ سرمربی لیورپول به
جای یواخیم لوو شنیده شد.
یورگن کلوپ در واکنش به این موضوع
گفت :این نمایش را به هیچ عنوان قبول ندارم.
من االن تیم دارم و درسته که از آب و هوای
همیشه بارانی اینجا خیلی خوشحال نیستم ولی
می خواهم در لیورپول بمانم .من تیم دارم و
هر روز دغدغه های خودم را دارم .شاید یک
روز در آینده سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان
شدم .در حال حاضر به دنبال تکرار موفقیت
با لیورپول هستم.
لیورپول مدافع عنوان قهرمانی در هفته نهم
لیگ برتر انگلیس به دیدار لسترسیتی خواهد
رفت.

دغدغه کریس فقط علی دایی نیست

رونالدو میخواهد بهترین گلزن تاریخ شود
نیست که به زودی از او عبور خواهد کرد .رونالدو بعد
از آن رسیدن به رکورد پله نفر دوم فهرست را هدف قرار
خواهد داد.
جدول بهترین گلزنان تاریخ فوتبال دنیا  -رونالدو چشم
به صدر جدول دوخته
کریستیانو در ادامه فوتبالش هر زمان که بتواند 20
گل دیگر به ثمر برساند از رکورد گلزنی پله هم عبور
خواهد کرد و بعد از آن تنها حریفش برای تبدیل شدن
به بهترین گلزن تاریخ فوتبال دنیا جوزف بیکان اتریشی
خواهد بود.
کریستیانو رونالدو از زمانی که موفق شد ابتال به کرونا
را پشت سر گذاشته و دوباره به تیمش یوونتوس ملحق
شود تا این لحظه  4بازی انجام داده و در این تعداد
مسابقه  5گل زده و  1پاس گل داده است .برای کسی که
 21روز را در قرنطینه سپری کرده و نتوانسته فعالیتهای
عادی ورزشی را ادامه دهد ثبت چنین آمار خارق العاده
ای واقعا ًشگفت انگیز است.

را توضیح داده است .ظاهرا قرار بر این شده تا
در روزهای آینده شیخ با عذرخواهی از سرمربی
استقالل به تمرینات برگردد.
حرفهای مثل شیخ دیاباته
از همان زمانی که شیخ در بازی با فوالد به زمین
نرفت تا همین امروز خیلیها منتظر این بودند تا
حتی یک کلمه از دهان شیخ بیرون بیاید و آن را
در بوق و کرنا کنند .دیاباته نه صفحه اینستاگرام
دارد که بخواهد استوری بگذارد و نه هیچ صحبتی
با کسی در این زمینه کرده است .این اتفاق را
قیاس کنید با بازیکنی مثل فرشید باقری که وقتی
از کوره در رفت هواداران استقالل را جیره خوار
خواند و به کمیته انضباطی هم احضار شد .شیخ
بازیکنی حرفه ای است و به هیچ عنوان اسیر
حاشیه نخواهد شد.

قوچان نژاد گرانترین بازیکن  ۳۳ساله جهان!
انتقال رضا قوچان نژاد به پرسپولیس میتوانست بمب نقل
و انتقاالت در فوتبال ایران باشد اما این اتفاق به دو دلیل رخ
نداد.
به گزارش ورزش سه ،در سال های اخیر بحث حضور رضا
قوچان نژاد در تیم های ایرانی بارها مطرح شده و نام او بیش
از هر تیم دیگری نزدیک پرسپولیس بوده است .در زمانی که او
پیراهن تیم ملی را برتن داشت و گزینه آقای گلی لیگ هلند در
تیم هیرنفین بود یا آن موقع که در چمپیونشیپ انگلستان توپ
میزد ،چنین انتقالی دور از ذهن به نظر میرسید اما این بار در
 ۳۳سالگی ِ گوچی پیوستن او به لیگ برتر ایران از نگاه بسیاری
قریب الوقوع هم بود.
اما این بار هم رویای هواداران پرسپولیس که خود را آماده خرید
کیت جدید تیمشان با شماره و اسم قوچان نژاد بودند ،به سرانجام
نرسید و تیر سرخ ها به سنگ خورد .قبل از پرسپولیس تراکتور هم
برای جذب گوچی وارد عمل شده بود ولی زنوزی هم نتوانست این
بازیکن را برای امضای قرارداد مجاب کند.
چرا این اتفاق رخ نداد؟ چه شد که مذاکرات شفاهی پرسپولیس
با او ،جدی تر نشد و طرفین نتوانست پای میز مذاکره بنشینند و
صحبت های خود را مطرح کنند؟ ابراهیم شکوری معاون اجرایی
سرخ ها که قرار بود در این انتقال نقش آفرینی کند ،دو دلیل را
برای این موضوع مطرح کرده است.
نکته نخست مشکالت خانوادگی رضا قوچان نژاد است که البته
پس از ازدواج با سروین بیات تشدید یافته و یکی از موانع حضور
او در ایران به حساب میآید .معاون اجرایی سرخ ها در این باره

کلوپ:

کریستیانو رونالدو با زدن دو گل در مقابل کالیاری در
آمار کل گلهای فوتبالی از فرانتس پوشکاش عبور کرده و
حاال خود را برای رسیدن به رکورد بیشترین گل زده در
تاریخ فوتبال آماده میکند.
به گزارش ورزش سه ،کریستیانو رونالدو در بازی
دیشب یوونتوس مقابل کالیاری مرد اول میدان بود.
کریستیانو در نیمه اول مسابقه به فاصله  4دقیقه دو
بار دروازه حریف یوونتوس را باز کرد تا دو گل دیگر به
آمار گلهایش اضافه کند .با این دو گل تعداد کل گلهای
به ثمر رسیده توسط ابرستاره پرتغالی به عدد  748رسید.
رونالدو با این دو گلی که مقابل کالیاری زد از فرانتس
پوشکاش افسانه ای عبور کند .پوشکاش در دوران فوتبال
حرفه ای خود  746گل به ثمر رسانده و رونالدو با این دو
گل موفق شد از او عبور کند.
رونالدو حاال در جدول بهترین گلزنان تاریخ فوتبال
در رتبه چهارم قرار دارد .اما کریستیانو با نفر سوم این
فهرست روماریوی برزیلی تنها دو گل فاصله دارد و شکی

شاگردان یحیی
از عدد  ۱۰۰گذشتند

گفته است :درباره رضا قوچان نژاد به صورت شفاهی صحبت
کردیم اما او دو مشکل عمده داشت ،ابتدا بحث حضور خانواده
اش در ایران بود که کار را سخت میکرد.
وی همچنین با تشریح مشکل اصلی گفته است :بحث دوم
درباره رضایتنامهاش بود که باید مبلغی پرداخت میکردیم .برای
کشور ما  ۶۰۰هزار دالر و یک میلیون دالر زیاد است و از طرف
دیگر این پول میتوانست تیم ما را دچار چالش کند چون ارقام
بازیکنان ما کامال مشخص است.
بنابراین به نظر میرسد مشکل اصلی ،درخواست مالی باالی
رضا قوچان نژاد است که از بودجه پرسپولیس بسیار بیشتر
است و به زعم مدیران این باشگاه رقمی تامین نشدنی محسوب
میشود.
مسئله اصلی این است که در پنجره نقل و انتقاالت اخیر،
مسئله سقف قرارداد پرسپولیس به شدت داغ بود و گفته میشد
که این تیم از نظر دالری تنها قادر به پرداخت حقوق سالیانه ۱۲۰
هزار دالر ( ۳.۵میلیارد تومان) است که با رقم درخواستی مهاجم
سابق تیم ملی تفاوت فاحش دارد.
گوچی  ۳۳ساله که از بلژیک تا انگلستان و هلند را برای فوتبال
پیموده ،همچنان بازیکنی دست نیافتنی برای تیم های ایرانی
محسوب میشود و اگر در این پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیسی
میشد ،برچسب گران ترین بازیکن این تیم را متوجه خود میدید.
با این حال احتماال در سال های آینده نیز گوچی مورد توجه
باشگاه های ایرانی قرار خواهد گرفت؛ خصوصا این که قراردادش
با زولته وارخم به زودی تمام خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در  ۱۰بازی رسمی اخیر
خود هیچ گلی را در جریان بازی دریافت نکرده
است.
به گزارش ایرنا ،تیم فوتبال پرسپولیس در
چارچوب هفته دوم رقابت های لیگ برتر موفق
شد با نتیجه یک بر صفر از سد صنعت نفت
آبادان بگذرد و به اولین برد خود درلیگ بیستم
دست پیدا کند.
این پیروزی در حالی رقم خورد که شاگردان
گل محمدی برای دومین هفته متوالی در این
فصل توانستند دروازه خود را بسته نگه دارند.
اتفاقی که تقریبا باید به آن عادت کرده باشیم.
پرسپولیس در هفت بازی قبلی خود در لیگ
قهرمانان آسیا و همچنین در بازی هفته سی
ام مقابل سایپا توانسته بود دروازه خود را بسته
نگه دارد و به جز  ۲پنالتی که برای رقبا گرفته
شد و دروازه شان گشوده شد؛ شاهد دریافت
گل در جریان بازی نبودیم.
در این  ۱۰بازی حامد لک  ۹بار درون گل
قرار گرفت و یک بازی هم بوژیدار رادوشوویچ
سنگربان سرخپوشان بود .آخرین باری که
پرسپولیس در یک بازی رسمی و در جریان
بازی گل خورد به دیدار هفته بیست و نهم
لیگ نوزدهم در برابر گل گهر سیرجان برمی
گردد .دیداری که با نتیجه سه بر سه به اتمام
رسید و گل سوم گل گهر در دقیقه  ۹۶به
وسیله علیرضا ابراهیمی زده شد.
بازی بعدی پرسپولیس در برابر نفت
مسجدسلیمان در تاریخ  ۶آذر خواهد بود.
این یعنی پرسپولیس حداقل به آمار  ۱۰۲روز
بدون گل خورده در جریان بازی میرسد.
نباید فراموش کرد که سرخپوشان تهرانی
در سه بازی آخر خود در لیگ برتر حتی از
روی نقطه پنالتی هم گلی دریافت نکرده اند
و حامد لک نیز با لباس پرسپولیس در لیگ،
حتی یک گل هم نخورده است .باید دید آنها
این رکوردها را تا چه زمانی با خود حفظ می
کنند.

طرح سوال از وزیر ورزش و
جوانان در مجلس منتفی شد
یزاده» معاون امور مجلس،
«جمشید تق 
حقوقی و استانهای وزارت ورزش و جوانان از
منتفی شدن سواالت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی از وزیر ورزش خبر داد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوانان ،معاون امور مجلس ،حقوقی و
استان های وزارت ورزش و جوانان ،اظهار
کرد :علیرغم اینکه وزیر آمادگی کامل برای
حضور در مجلس را داشت ،با مساعدت رئیس
کمیسیون فرهنگی همکاری نمایندگان مجلس
و توضیحاتی که ارائه شد ،سواالت مطرح شده،
منتفی شد.
یزاده با بیان اینکه تعامل خوبی بین
تق 
مجلس و وزارت ورزش و جوانان وجود دارد،
گفت :دغدغههای مشترکی وجود دارد که
با همکاری نمایندگان در حال پیگیری آنها
هستیم و تالش می کنیم به سرعت این
دغدغهها را رفع کنیم.
پیش از این قرار بود روز دوشنبه وزیر ورزش
و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر
شود و به سواالت نمایندگان پاسخ دهد که با
توضیحات معاونت امور مجلس به نمایندگان
سوال کننده این جلسه لغو شد.

فراخوان شناسایی پیمانکاران
اتاق اصناف ايران در نظر دارد به منظور مكانيزه نمودن و هوشمند سازی عمليات
و فعاليت هاي واحدهاي بازرسي و نظارت سراسر کشور ،نسبت به ارزیابی
و انتخاب پیمانکاران دارای صالحیت در این زمینه برای شرکت در مناقصه
محدود خرید سامانه هوشمند نظارت و بازرسی اصناف دعوت به عمل آورد.
لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دارای سوابق مرتبط دعوت مینماید نسبت
به ارائه مدارک مورد نیاز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه1399/9/9
اقدام نمایند .الزم به ذکر است ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای
متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
مدارک مورد نیاز:
 -۱ارائه مدارک مبنی بر حداقل  3سال فعالیت در زمین ه طراحی و تولید نرم
افزار بازرسی و نظارت؛
 -۲ارائه گواهينامه انفورماتيك از شورای عالی انفورماتیک ؛
 -3دارا بودن سابقه اجرا در حوزه نظارت و بازرسی حداقل در سطح یکی از
کالن شهرها و نهادهای اجرایی همراه با گواهی حسن انجام کار؛
 -4ارائه تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت و روزنامه رسمی؛
 -5ارائه گواهی بانکی مبنی بر اعتبار حساب بانکی شرکت؛
آدرس تحویل مدارک :تهران ،میدان هفت تیر ،خیابان قائم مقام فراهانی،
میدان شهید گالیک طومانیان (شعاع) ،کوچه گلریز ،پالک یک ،اتاق اصناف
ایران ،طبقه سوم واحد معاونت اقتصادی و برنامه ریزی  ،تلفن88345968 :

