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اخبار کوتاه

خانهتکانی در کشتی فرنگی

جزئیات مذاکره صنعت نفت با شفر

باشــگاه صنعــت نفــت
آبادان مذاکرات بسیار مثبتی
با ســرمربی آلمانی اســبق
استقالل انجام داده است.
به گزارش فارس ،باشــگاه
صنعــت نفت پــس از قطع
همــکاری بــا رضــا پرکاس
مذاکراتی با علیرضا منصوریان
برای بازگشت به این تیم انجام داد که با توجه به نپذیرفتن این موضوع از جانب
سرمربی فصل قبل آبادانیها ،این باشگاه به سراغ مذاکره با مربیان خارجی رفت.
گزینه اصلی نفت آبادان وینفرد شفر آلمانی است که سابقه حضور در استقالل
را دارد و پس از جدایی از تیم الخور امارات ،این روزها در کشــورش حضور دارد.
مذاکرات شــفر با باشــگاه صنعت نفت در مراحل نهایی قرار گرفته و ظاهرا در
صورت فراهم شدن شــرایط ،این مذاکرات تا پایان هفته به مرحله عقد قرارداد
میرســد .صنعت نفت آبادان که از لحاظ مالی جزء تیمهایی اســت که بودجه
بســیار محدودی در لیگ برتر دارند و به همین دلیل قرار نیست این باشگاه به
پیرمرد آلمانی مبلغ هنگفتی را پرداخت کند .در واقع شفر در صورت عقد قرارداد
با مبلغی معقول و حتی پایینتر از قرارداد بســیاری از مربیان ایرانی وارد آبادان
خواهد شد.
البتــه گزینههایی از ایتالیا ،برزیل و پرتغــال با کارنامههای خوب هم مدنظر
این باشگاه قرار گرفته بودند که آنها نیز با قیمتی معقول و مناسب حاضر بودند
به ایران بیایند اما در حال حاضر صنعت نفت منتظر مشــخص شــدن وضعیت
مذاکراتش با شفر است .جدا از مسائل مالی بحث حضور مربیان بومی آبادان در
کادرفنی صنعت نفت ،جزء مواردی اســت که این باشگاه در مذاکره با شفر روی
آنها تاکید کرده تا تجربیات این مربی به آنها نیز منتقل شود.

استقالل توافقی برای بازگشت محمد نادری
نداشته است

باشــگاه اســتقالل برای
بازگشت بازیکن ایرانی شاغل
در ترکیه برنامهای ندارد.
به گــزارش فارس ،خبری
مبنی بر توافق باشگاه استقالل
و بازیکن سابق این تیم برای
بازگشــت به جمــع آبیهای
تهران منتشر شد.
بر این اســاس گفته میشــود محمد نادری مدافع سابق استقالل که اکنون
بازیکن تیم آلتای اسپور ترکیه است ،در توافق با باشگاه ایرانی قرار است برای نیم
فصل دوم و پس از مسابقات جام جهانی به جمع شاگردان ساپینتو اضافه شود.
ایــن در حالی اســت که هیچ خبر و مطلبی در رســانههای معتبر ترکیهای
پیرامون مذاکرات اســتقالل و آلتای با وجود تمدید قراردادی که نادری اخیرا با
این تیم ترکیهای داشته ،وجود ندارد.ضمن اینکه با پیگیریها مشخص شد توافق
استقالل برای بازگشت نادری صحت ندارد و هیچ صحبتی هم در این مورد مطرح
نشده است .از طرفی باشگاه استقالل معتقد است درحال حاضر که تنها 6هفته از
لیگ برتر گذشته و زمان زیادی تا پایان نیمفصل اول باقی مانده منطقی نیست
به تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت جا به جایی در لیست بازیکنان برای نیم
فصل دوم بپردازد.

چند بازیکن در قطر غافلگیر میشوند؟

سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران نشــان داده در استفاده
از بازیکنان جوان و تاثیرگذار
شــجاعت الزم را دارد کــه
ممکن است این اتفاق در قطر
بازهم تکرار شود.
به گزارش مهر ،تیم ملی
فوتبال ایران اردوی تدارکاتی
اتریش را برای بازیهای دوستانه مقابل اروگوئه و سنگال در حالی آغاز کرده است
که حضور لژیونرها تنور رقابت بین ملیپوشان را افزایش داده است.
بازگشــت کارلوس کی روش با حضور دوباره برخی بازیکنان همچون کریم
انصاریفرد ،مرتضی پورعلی گنجی ،میالد محمدی ،احســان حاج صفی ،رامین
رضائیان و… همراه شده اســت تا آنها رقابت با بازیکنان جدید همچون صالح
حردانی و ابوالفضل جاللی را تجربه کنند.
مدافعان کناری اســتقالل تهران با وجــود اینکه در چند بازی ،طعم نیمکت
نشــینی را در لیگ برتر فوتبال تجربه کردند در لیست اردونشینان تیم ملی در
اتریش ماندند تا جدال برای سفر به جام جهانی قطر را با تجربهها ادامه دهند.
ویژگیهای کی روش نشــان میدهد او میتواند برای بازی با تیمهای بزرگی
همچون انگلیس ،آمریکا و ولز در جام جهانی  ۲۰۲۲دســت به غافلگیری بزرگ
بزند .پیرمرد پرتغالی در جام جهانی  ۲۰۱۴با بازی دادن به امثال علیرضا حقیقی،
علیرضا جهانبخش و مهرداد پوالدی همه را شگفت زده کرد .اتفاقی تکراری در
جام جهانی  ۲۰۱۸که با حضور سیدمجید حسینی رقم خورد .حاال بعید نیست
کی روش در پست وینگر راست با توجه به دوری طوالنی مدت وحید امیری به
امثال ابوالفضل جاللی فرصت بازی کردن بدهد تا او در قطر به سورپرایز لیست
تیم ملی تبدیل شود.

سرمربی پیشــین تیم ملی کشتی فرنگی
کشورمان در حالی جای خود را به حسن رنگرز
داد که کمتر کســی فکر میکرد ،رقابتهای
جهانی  ۲۰۲۲صربســتان ،نقطــه پایان او و
همکارانش باشــد .به گزارش مهر ،در حالیکه
محمد بنا و همکارانش در کادر فنی تیم ملی
کشتی فرنگی تا قبل از رقابتهای جهانی ۲۰۲۲
صربستان خود را فاتح قله مسابقات و ایستاده
بر ســکوی نخســت میدیدند ،چرخ گردون
بر خالف میل آقای خــاص چرخید و رؤیای
قهرمانی او را بر باد داد.
ساختار تیمی که تا قبل از رقابتهای جهانی
با تعاریــف محمد بنا همــه آنرا قهرمان بی
چــون و چرای جهان میدانســتند ،در عرض
 ۲۴ســاعت فرو ریخت و این تیــم در غیاب
روسها و ســتارههایش نتوانســت حتی یکی
از سکوهای اول تا ســوم را کسب کند! بدین
ترتیب در عمل مشخص شــد تاکید و اصرار
محمد بنا بر همان نسخه قدیمی یعنی انتصاب
به جای انتخاب ،باز هم غلط از آب در آمد و در
واقع لشــگری از فرنگیکاران از پیش شکست
خورده و ناآماده راهی بلگراد شده بودند .تیمی
خسته و بی روحیه که در نهایت بدون کسب
مدال طال و تنها با  ۲مدال نقره و یک برنز در
 ۱۰وزن به کار خود پایان داد تا نشــان دهد
دوره تکروی و اصرار بر تصمیمات شخصی در
کشــتی تمام شده و این سیستم معیوب ،نیاز

پایانی تلخ برای حامی اصلی «انتصاب»!

اســتقبال کردند تا بتوانند سرمربی جدیدی
را برای رفع مشــکالت ســنتی و ســاختاری
کشــتی فرنگی انتخاب و معرفی کنند .به هر
حال حسن رنگرز قهرمان اسبق کشتی فرنگی
جهان بالفاصله بعد از پایان مدیریتش در اداره

بــه یک خانه تکانــی در کادر فنی خود دارد.
متولیان فدراسیون کشتی نیز بیکار نماندند و
بالفاصله بــدون هیچ تعارف و توجیهی ،کناره
گیری محمد بنا را پذیرفتند .ناگفته نماند که
فدراســیون نشــینها تا حدی از رفتن او هم

پایان قصه رونالدو؛ یونایتد جانشین  CR7را پیدا کرد
به نظر میرســد که رونالدو بــه زودی یونایتد را ترک
خواهد کرد و حتی منچســتر یونایتد جانشــین او را هم
پیدا کرده است.
بــه گزارش «ورزش ســه» ،بعد از کــش و قوسهای
زیاد ،کریســتیانو رونالدو پس از پایان بازار نقل و انتقاالت
تابستانی در منچستریونایتد ماند .اما این بدان معنا نیست
کــه او چند فصل دیگر در ایــن تیم بازی خواهد کرد .در
واقع به احتمــال زیاد او پس از جام جهانی این تیم را به
مقصد باشگاه دیگری ترک خواهد کرد .همچنین شیاطین
ســرخ از همین حاال به دنبال یافتــن جایگزین برای این
فوق ستاره پرتغالی هستند.
در این فصل کریستیانو رونالدو بعضا به عنوان بازیکن
ثابت و در برخــی مواقع تعویضی به میدان رفته اســت.
دیــدن او روی نیمکت به یک تصویر عادی در اولدترافورد
تبدیل شــده است .با وجود این که او هفته گذشته موفق
شد اولین گل خود در دوره اریک تنهاخ را در لیگ اروپا
به ثمر برســاند ،هیچ تضمینی در مــورد آیندهاش وجود
ندارد که حتما در ادامه فصل در ترکیب ثابت باشد.
بــا وجــود مصدومیت مارکــوس راشــفورد و آنتونی
مارســیال وضعیت همچنان پیچیده است .در واقع بعد از
بازگشت این دو نفر اوضاع میتواند برای رونالدو سخت تر
هم بشــود مگر این که او بتواند قابلیتهای خود را برای
حضور در ترکیب اصلی نشان دهد.
همانطور که اخیرا توسط سان فاش شد ،شیاطین سرخ
به دنبال گونسالو راموس ،مهاجم  21ساله پرتغالی که در

حال حاضر برای بنفیکا بازی میکند ،خواهند رفت .نکته
عجیب رقم این انتقال اســت ،زیــرا آنها حاضرند بیش از
 30میلیــون دالر برای جذب او در پنجره نقل و انتقاالت
بعدی بپردازند.
با وجود شــروع ســخت در لیگ برتر و با این احساس
که در لیگ قهرمانان اروپا بازی نخواهند کرد ،تیم تنهاخ
به تدریج شــروع به بازیابی اعتماد به نفس و اســتحکام
خود کــرد .البته باید به این واقعیت هــم تاکید کرد که
آنهــا نزدیک به  260میلیون دالر برای نقل و انتقاالت (با
احتساب کاسمیرو) هزینه کرده اند.
رامــوس به نوبه خــود  71بازی با تیــم اصلی بنفیکا
انجــام داده اســت (او قب ً
ال در تیم  Bبــازی کرده بود) و
 22گل با  5پاس گل به ثبت رســانده اســت .برای راجر
اشمیت ،سرمربی تیم ،ستاره پرتغالی مهره هجومی بسیار
ارزشــمندی است و در اکثر بازیها به عنوان تنها بازیکن
راس هجومی به میدان رفته است.
بــه نظر میرســد شــرایط کریســتیانو رونالــدو در
منچستریونایتد یک موضوع لحظه ای باشد .چه در ژانویه
و چه در ژوئن ،فوق ستاره پرتغالی احتماالً میرود؛ چیزی
کــه تا آخرین لحظــه در بازار نقل و انتقاالت تابســتانی
خواســته او بود .پنجره بعدی از  1تــا  31ژانویه 2023
باز خواهد شد.
از زمانی که بازار نقل و انتقاالت تابســتانی در اروپا باز
شــد تا آخرین لحظه ای که به پایان رسید ،دنیای فوتبال
حواســش به این بود که آیا رونالدو موفــق به تغییر تیم

طارمی ستاره تیم ملی کشورمان حاشیه ساز بود.
بعد از بازی خبرنگار پرتغالی علیه مهدی طارمی شیطنت کرد و او را متهم به
تمارض کرد که باعث فریب داوران میشود .ستاره ایرانی به این سوال شیطنت
آمیز خبرنگار پرتغالی پاسخی نصف و نیمه داد و مصاحبه را نیمه کاره رها کرد.
بعد از بازی هواداران استوریل علیه مهدی طارمی شعارهای غیرورزشی دادند.
به همین خاطر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال باشگاه استوریل را به
خاطر بد رفتاری هواداران نسبت به طارمی به مبلغ  204یورو جریمه نقدی کرد.
پیش از این هم کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال پرتغال باشــگاه پورتو و
کونسیسائو سرمربی تیم را به دلیل عدم حضور در نشست خبری بعد از بازی به
نشانه اعتراض نسبت به جوسازیها علیه طارمی جریمه نقدی شده بود.

بنزما :زمان بازگشت نزدیک است

کاپیتــان رئــال مادرید با
منتشرکردن پستی از آمادگی
خود برای بازگشت به میادین
خبر داد.
به گزارش ایســنا  ،کریم
بنزما به خاطر آسیب دیدگی
در دیدارهــای اخیــر رئــال
مادرید به میدان نرفته است.
او در سه بازی اخیر رئال مادرید برابر مایورکا ،الیپزیگ و آتلتیکومادرید نتوانست
کهکشــانیها را همراهی کند .البته تیم آنچلوتی در غیاب بهترین بازیکن خود
همچنان به پبروزی دست پیدا میکند.
بنزما با منتشــرکردن پستی از آمادگی نسبی خود برای بازگشت به میادین
خبر داد .بنزما تصویری از خود در حال حجامتکردن را منتشــر کرد و نوشت:
بازگشت نزدیک است .بنزما بهترین دوران دوران فوتبالی خود را تجربهمیکند.
او فصل قبل توانست قهرمانی با رئال مادرید در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا را به
دست آورد و گرینه اصلی کسب توپ طال در سال  ۲۰۲۲است.
رئال مادرید در فصل جاری هم عملکرد درخشــانی داشــته است و نهمین
پیروزی پیاپی خود را با کارلو آنچلوتی جشن گرفت.

میشــود یا نه .او موفق نشد ،بدون لیگ قهرمانان ماند و
حاال باید برای حضور در ترکیب اصلی تالش کند.
کریستیانو در حالی در لیگ اروپا گلزنی کرد که آن را
با جشن کالسیک خود که شامل یک پرش و نیم چرخش
است جشن گرفت.

همه چیز عادی به نظر میرسید ،نه چهره عجیبی و نه
ژست ناراحتی .او مانند هر بازیکن دیگری برای جایگاهش
در ترکیب اصلی میجنگد و مصمم است تمام تالش خود
را برای بازگشــت به بهترین فرم انجام میدهد اما با همه
اینهــا جدایی او از یونایتد در آینده نزدیک قطعی به نظر

گل دوست دارد اما پاس نمیدهد

امباپه شور خودخواهی را درآورد!

بر خالف لیونل مســی و نیمار ،کیلیــان امباپه هرگز
عالقهای به همکاری در خط حمله با دو ستاره دیگر ندارد.
به گزارش «ورزش ســه» ،این تصویــر ،آمار پاسهای
مهم ارسال شده توسط مثلث مشهور و گران قیمت مثلث
 MNMرا نشان میدهد.
آنچــه در ایــن تصویر قابل توجه بوده ،این اســت که
کیلیان امباپــه حتی یک پاس کلیدی هــم برای لیونل
مسی و نیمار ارسال نکرده است.
این واقعیت بیانگر رقابت طلبی این ســتاره فرانسوی و
البتــه تا حدی خودخواهی کیلیان امباپه در ترکیب پاری
سن ژرمن است.
جالب اینجاست در این مدت لیونل مسی پنج و نیمار
ســه پاس گل برای این ســتاره جوان ارسال کردهاند .در
مجموع لیونل مســی در  11بازی ابتدایــی خود در این
فصل شش گل زده و شش پاس گل به ثبت رسانده است.
نیمار که بهترین شــروع سالهای اخیر خود را تجربه
میکنــد ،آمار  11گل و  8پاس گل را ارائه کرده اســت.

باشگاه پرتغالی به خاطر طارمی نقره داغ شد

کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال پرتغال باشگاه پرتغالی
را به دلیل بدررفتاری هواداران
علیه ســتاره ایرانی نقره داغ
کرد.
به گزارش فــارس ،دیدار
هفته گذشته پورتو با استوریل
در لیــگ پرتغال برای مهدی

کل ورزش و جوانان استان مازندران به عنوان
جانشــین محمد بنا معرفی شد تا شاید روح
تــازهای در کالبد زخم خــورده و نیمه جان
تیم ملی کشتی فرنگی دمیده شود.بی تردید
هیچکــس منکر زحمــات و افتخارات محمد

بنا در عرصه کشــتی فرنگی ایران نیســت و
موفقیتهایی که او در طول سالهای سکانداری
بر تیم ملی کســب کرد در تاریخ ورزش ثبت
شــده اســت ،اما نباید فراموش کرد هر طرز
فکــر و برنامهای ،مادام العمر نیســت و تاریخ
انقضا دارد و هیچگاه نمیتوان از یک نســخه
همیشگی برای سالیان سال در عرصه مدیریت
و مربیگری در ورزش ســود برد .اتفاقی که به
وضوح در بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو تبعات
آن مشــخص شــد و همه دیدند همان تیمی
کــه در المپیک قبلی در لندن ،تاریخ ســاز و
طالیی بود ،در المپیک ریو ناکام ماند و برخی
ســتارگانش همچون حمید ســوریان و امید
نوروزی با شکست مواجه شدند.
بی تردید محمد بنا میتوانست در شرایطی
بهتر از رأس امور تیم ملی کشتی فرنگی کنار
برود ،به شرطی که رقبای رقابتهای جهانی را
در غیاب روسها از پیش باخته نمیپنداشت؛
ملی پوشــان را طبق همان شیوه همیشگی و
سنتی ،تجهیز و آماده نمیکرد؛ خود را تصمیم
گیرنده اول و آخر کشتی فرنگی نمیدانست و
از همه مهمتر اصــل انتخاب را فدای انتصاب
در تیم ملی نمیکرد .مطمئناً با رعایت همین
نکات در صــورت ناکامی هم مــورد حمایت
اهالی کشتی بود و شاید همچنان میتوانست
به عنوان سرمربی در تیم ملی به کار خود ادامه
دهد.

اما آمار در مورد کیلیان امباپه کامال متفاوت اســت؛ او در
 9بــازی  10گل به ثمر رســاند و حتی یک پاس گل نیز
نداده است.
تقویم تیم تحت رهبری کریستوف گالتیه در هفتههای
آینده دشوار و سرنوشت ساز بوده و میتواند نقشی کلیدی
در سرنوشــت این تیم در نیم فصل اول داشته باشد؛ سه
بــازی در لیگ یک و دو مســابقه در لیگ قهرمانان اروپا.
ابتدا پاری سن ژرمن در روز شنبه اول اکتبر میزبان نیس
است.
ســپس آنها پنج روز بعد برابر بنفیکا و در لیســبون
بازی میکنند.
پس از این دو دیدار ،تیم فرانســوی بین هشت تا 10
اکتبر بــه مصاف ریمس رفته و چند روز بعد و این بار در
خانه با بنفیکا روبرو خواهند شد .همچنین در اواسط این
ماه ،مسابقه کالسیک فوتبال فرانسه بین پاری سن ژرمن
و مارسی برگزار خواهد شــد که تاریخ آن دیدار یکشنبه
 16اکتبر تعیین شده است.

آخرین وضعیت مطالبات استراماچونی
باشگاه استقالل همچنان مطالبات آندرهآ استراماچونی
را پرداخت نکرده اســت و این در حالی اســت که اگر فیفا
از این مساله مطلع شود ،پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه
بسته خواهد شد.
به گــزارش ایســنا ،ماه گذشــته نتیجــه رای پرونده
محکومیت استراماچونی در دادگاه حکمیت ورزش ()CAS
مشخص شــد و طبق پیگیریهای صورت گرفته ،تغییری
در رقم محکومیت باشگاه استقالل صورت نگرفت و ضمن
پرداختیهای دیرکرد ،باشــگاه استقالل باید مبلغی حدود
یک میلیون و  ۳۵۰هزار یورو به آندرهآ استراماچونی بپردازد.
باشگاه استقالل برای پرداخت مطالبات این مربی حدود
 ۳۰روز فرصت داشــت .همچنین باید روی مطالبات اصلی
این مربی ،سود  ۵درصدی دیرکرد مطالبات استراماچونی،
حق دادگاه و مسائل مربوط به آن را در نظر گرفت که باعث

میشود رقم مطالبات این مربی ایتالیایی افزایش پیدا کند.
با توجه به گذشت مهلت پرداخت مطالبات استراماچونی،
گفتوگویی با فدریکو پاستورلو ،مدیربرنامههای این مربی
ایتالیایــی داشــتیم .او درباره وضعیــت پرداخت مطالبات
اســتراماچونی گفت :ما در نهایت این پرونده را با پیروزی
پشــت سر گذاشــتیم اما باشــگاه همچنان پولی پرداخت
نکرده است .طبق پیگیریه  ،به نظر میرسد استراماچونی
همچنان این مســاله را به فیفا به طور رسمی اعالم نکرده
اســت و پنجره نقل و انتقاالتی استقالل در حال حاضر به
علت طلب میلیچ بسته شده است .همچنان مشخص نیست
باشگاه استقالل چه برنامهای برای پرداخت طلب این مربی
ایتالیایــی دارد و در صورت حل نکردن این مســاله ،باید
در روزهای آینده شــاهد بسته شــدن دوباره پنجره نقل و
انتقاالت به دلیل پرونده مطالبات استراماچونی بود.

جزئیات برگزاری دیدار ایران  -روسیه از زبان کارپین
والری کارپین ،ســرمربی تیم ملی روســیه اعالم کرد
دیدار دوستانه با ایران در قطر یا تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،والری کارپین ،ســرمربی تیم ملی
روسیه درباره دیدار دوستانه با ایران گفت :دیدار دوستانه
با ایران سهشــنبه  ۲۴آبان یا چهارشــنبه  ۲۵آبان برگزار
میشود .او درباره این بازی گفت ۹۹ :درصد بازی با ایران
در  ۱۵یا  ۱۶نوامبر در تهران یا قطر برگزار میشود.
تیم ملی روســیه در ابتدا در بیشکک دیداری دوستانه
با تیم قرقیزستان برگزار میکند و اتحادیه فوتبال روسیه
نیز با اتحادیه فوتبال بوســنی و هرزگوین برای برگزاری
دیداری بین تیمهای دو کشور به توافق رسیده است .پس
از آن برخــی از بازیکنان تیم بوســنی نســبت به بازی با
روسیه مخالفت کردند.

سرمربی روســیه در ادامه گفت :نمیدانم که آیا بازی
با بوســنی برگزار میشــود یا خیر .من در حال بررســی
گزینههایی نیســتم که با چه تیمهایی بازی کنم .در هر
صورت مذاکرات در این زمینه برگزار میشود.
اتحادیــه فوتبال اروپــا ،روســیه را از رقابتهای یورو
 ۲۰۲۴حذف کــرد .پیش از این فیفا روســیه را از ادامه
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲کنار گذاشت.
هنوز فدراســیون فوتبال روسیه واکنشی در این زمینه
نداشته است.
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه نیز اعالم کرد
انتظار دارد که بازی دوســتانه بین تیمهای ملی روسیه و
بوسنی و هرزگوین برگزار شود .به گفته پوتین ورزش باید
مردم را متحد کند.

