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نمایش شیخ دیاباته روبه روی 
ذوب آهن، فقط یک پیام داشــت. 
اینکه او هنوز آماده نیست و فاصله 
زیادی با تبدیل شدن به یک گلزن 
تمام عیار در پرســپولیس دارد. 
وضعیتی که برای عیسی آل کثیر 
نیز به وجود آمــده و او هم بعد از 
مصدومیت، با مشــکالت زیادی 
دســت و پنجه نرم می کند. شاید 
پرسپولیس در هیچ بخشی از زمین، 
دچار کمبود بازیکن نباشد اما خرید 
یک مهاجم گلزن، درســت همان 
چیزی است که این تیم را تکمیل 
خواهد کرد. ظاهــرا آنها مهاجم 
مدنظرشان را هم انتخاب کرده اند. 
ستاره ای که متولد برزیل است و 
حتی سابقه بردن سوپرلیگ این 

کشور را هم دارد.

دیر اما     امیدوارکننده
لیاندرو پریرا، فوتبال را در زادگاهش 
برزیل شروع کرد. او هم مثل خیلی دیگر 
از برزیلی ها، در نوجوانی مسیر حرفه ای 
را انتخاب کرد اما برخالف بســیاری از 
هموطنانش، زمان نسبتا زیادی را برای 
حرفه ای شدن پشت ســر گذاشت. او تا 

قبل از 20 سالگی، هنوز در رده بزرگساالن 
فوتبال  برزیل به میدان نرفته است. این 
در حالی است که بسیاری از استعدادهای 
فوتبال برزیــل در حوالی 17 ســالگی 
خودشان را به لیگ بزرگساالن این کشور 
می رســانند. در مورد پریرا، همه چیز به 
تدریج اتفــاق افتاد. با ایــن وجود اولین 
مربیان او و همچنیــن بازیکنانی که در 
کنارش به زمین می رفتنــد، به خوبی 
می دانستند که او اســتعداد زیادی دارد 
و می تواند به فوتبالیست خوبی تبدیل 
شود. پریرا برای مدتی در سطوح پایین تر 
فوتبال برزیل بازی کرد اما در سال 2014 
باالخره توانســت فرصت بازی در سری 
آ فوتبال برزیل را به دســت بیاورد. یک 
فرصت بزرگ برای بازیکنی که تشــنه 

درخشیدن در این لیگ بود.

ستاره متولد شد
پریرا در سال 2014 به تیمی پیوست 
که به تازگی به سری آ صعود کرده بود. او 
به چاپه کوئنسه ملحق شد. تیمی که امروز 
به خاطر ماجرای سقوط پروازش به یاد 
آورده می شود. به هر حال لیاندرو شروع 
خوبی در این تیم نداشت و اوضاع برایش 
در این تیم به شکل نگران کننده ای پیش 
می رفت. در چهار ماه پایانی فصل اما همه 
چیز تغییر کرد و ایــن بازیکن ناگهان به 

ســتاره بی چون و چرای باشگاه تبدیل 
شد. او در این چهار ماه 10 گل برای تیمش 
زد و به شدت موردتوجه باشگاه های مطرح 
فوتبال برزیل قرار گرفت. کورینتیانس 
اولین باشگاه بزرگی بود که برای جذب 
این مهاجم پیش قدم شــد اما پریرا در 
یک تصمیم جنجالی، پیشنهاد باشگاه 
پالمیراس را پذیرفت. اتفاقی که خشــم 
هواداران کورینتیانس را به همراه داشت و 
موجب شد او در بین طرفداران این باشگاه 
منفور شود. در پالمیراس اما همه از خرید 

این بازیکن بااستعداد استقبال کردند.

از پالمیراس تا بروژ
دوران طوالیی پریرا با پیوســتن به 
باشگاه بزرگ پالمیراس شروع شد. او در 

11 بازی اول سری آ با پیراهن این تیم 
6 گل زد و این بار توجه تیم های خارجی 
را نیز به طرف خودش جلب کرد. باشگاه 
بروژ در لیگ بلژیک اولین باشگاهی بود 
که برای جذب این بازیکن درخواست 
رســمی داد. او تنها هفت مــاه بعد از 
پیوستن به پالمیراس با این پیشنهاد 
روبه رو شد و آن را پذیرفت. شاید در آن 
مقطع بهتر بود که لیاندرو به پیشرفت در 
فوتبال برزیل ادامه می داد اما ظاهرا او 
نقشه های دیگری برای خودش داشت. 
پریرا با بروژ به قهرمانی فوتبال بلژیک 
هم رســید اما هرگز جای ثابتی در این 
باشگاه به دست نیاورد و هرگز هم موفق 
به گلزنی در لیگ بلژیک نشــد. بعد از 
این دوران ناموفق، ستاره برزیلی با یک 
قرارداد قرضی به پالمیراس برگشت و 
این بار با پالمیراس لیگ برزیل را برد. او 

در این دوران عملکرد خوبی داشت و در 
بین هوادارها نیز محبوب بود. 

متخصص آسیا
پریرا بعد از چندین ســال حضور در 
فوتبال برزیل، از این کشور جدا شد و به 
پیشنهادهای آسیایی اش پاسخ مثبت داد. 
او به لیگ ژاپن رفت و برای مدتی در این 
کشور بازی کرد. لیاندرو در سه تیم مختلف 
فوتبال ژاپن توپ زد و فراز و نشیب های 
زیادی در این لیگ داشــت. گامبا اوزاکا 
آخرین مقصد این فوتبالیست در کشور 
ســامورایی ها بوده است. بازیکنی که در 
این تیم آمار خوبی خلــق نکرده و حاال 
در 31 سالگی به قراردادش با این باشگاه 
پایان داده است. ظاهرا او آماده می شود تا 
یک چالش جدید را بپذیرد و بعد از بازی در 
برزیل، بلژیک و ژاپن، راهی فوتبال ایران 

شود. احتماال دستیار برزیلی یحیی نیز در 
این انتقال نقش داشته است.

پریرا چه چیزی به پرسپولیس 
اضافه می کند؟

اولین ویژگی مهم در مورد پریرا، قد 
و قامت این بازیکن اســت. ستاره ای با 
قد یک متر و 90 سانتی متری، می تواند 
روی هــوا به تیم یحیی کمــک کند. او 
اساسا شم گلزنی باالیی نیز دارد اما باید 
دید که به لحاظ جسمی در چه سطحی 
از آمادگی اســت. لوکادیا یک بازیکن 
چارچوب شناس در پرسپولیس بود و حاال 
قرمزها به دنبال مهره ای برای جانشینی او 
هستند. آنها باید مطمئن شوند که پریرا تا 
پایان قراردادش در تهران می ماند و مثل 
مهاجم قبلی، ناگهان تصمیم به ترک این 

تیم نمی گیرد.
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تركيبپينگپنگتغييرميكند؟
تیم ملي تنیس روي میز بانوان قرار اســت فصل 
جدید اردوهاي خود را آغاز کند تا براي مســابقاتي 
که در ســال جدید میالدي انتظارش را مي کشند، 
آماده شــوند. این تیم آخرین بار در قهرماني جهان 
چین که مهرماه برگزار شد شرکت کرد و حاال باید در 
مسیر انتخابي حرکت کند تا از ترکیب جدید این تیم 
رونمایي شود. هنوز زمان مسابقات انتخابي مشخص 
نیست اما تعیین شــده که این مســابقات با حضور 
12 بازیکن انجام خواهد شــد. این بازیکنان از طریق 
رنکینگ جهانی و نتیجه رقابت های آزاد و دسته یک 
بزرگساالن مشخص می شوند. مسابقات تنیس روی 
میز آزاد و دسته یک بزرگساالن از 1۸ بهمن در زنجان 
آغاز می شود. هشت بازیکن برتر شرکت کننده در این 
رقابت ها همراه با چهار نفر برتر رنکینگ جهانی، ترکیب 
بازیکنان شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی 
را تشــکیل می دهند تا ترکیب جدید تیم ملي از دل 
این بازیکنان مشخص شــود. آخرین بار اسفند سال 
گذشته مسابقات انتخابي تیم ملي بانوان برگزار شد که 
طی آن ندا شهسواری، شیما صفایی، مهشید اشتری و 
پریناز حاجیلو در ترکیب قرار گرفتند. حاال باید دید 
این ترکیب باز هم تکرار مي شود یا شاهد تحول در تیم 
ملي خواهیم بود. مسابقات قهرماني آسیا و بازي هاي 
آسیایي دو میداني هستند که پیش روي تیم ملي قرار 
دارد. قهرماني آسیا از 12 تا 19 شهریور به میزباني کره و 
بازي هاي آسیایي هم از اول تا شانزدهم مهر به میزباني 

هانگژو برگزار مي شود.

    
مربيخارجيبرايبسكتبالبانوان

فدراســیون بســکتبال ایران قصد دارد با تقویت 
نیمکت تیم ملي بانوان، مقدمــات حضور این تیم در 
جمع مدعي هاي قاره آسیا را فراهم  آورد. طبق اعالم 
فتانه ملک،  نایب رییس بانوان فدراســیون بسکتبال، 
رایزني هاي ابتدایي براي جذب سرمربي خارجي آغاز 
شده است. تیم ملي بسکتبال )پنج نفره( ایران در حال 
حاضر در گروه B آسیا قرار دارد و براي اینکه به سطح 
قدرت هایي مثل چین و ژاپن و استرالیا برسد، نیاز به 
برنامه اصولي دارد. حاال فدراسیون ایران براي صعود 
این تیم به گروه A، رایزني با مربي هاي خارجي را آغاز 
کرده است. موضوعي که قطعا مي تواند در صورت یک 
انتخاب درست و منطقي، جهشي بزرگ براي بسکتبال 
بانوان باشد. رشته اي که هنوز نتوانسته مجوز اعزام به 
بازي هاي آسیایي را بگیرد. شاید اگر فدراسیون بتواند 
زودتر با گزینه خارجــي توافق کند و نیمکت تیم را به 
دستان امني برساند، راه براي اعزام این تیم به هانگژو 
هم باز شود. در هر حال فدراسیون بسکتبال نباید در این 
مسیر عقبگرد کند و تمام تالشش را براي یک انتخاب 

مناسب باید به کار بگیرد. 
 

عادتواليبالنشسته
بهصدرنشينيجهان

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، 
سازمان جهانی پاراوالیبال اولین رنکینگ تیم های ملی 
والیبال نشسته دنیا در سال 2023 را منتشر کرد. در 
فهرستی که توسط وب سایت این سازمان منتشر شده 
است، تیم ملی والیبال نشســته مردان ایران با 4۵00 
امتیاز همچنان صدرنشین است. تیم ملی کشورمان 
به تازگی با کسب عنوان قهرمانی از مسابقات جهانی 
بوسنی 2022، توانست عالوه بر تکرار عنوان قهرمانی 
به سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک پاریس 2024 
نیز دست یابد. پس از ایران تیم بوسنی با 3920 امتیاز 
در جایگاه دوم و تیم برزیل با 3673 امتیاز در جایگاه سوم 
قرار دارد. تیم های مصر، آلمان، چین، قزاقستان، آمریکا، 
اوکراین و کرواسی نیز در جایگاه های چهارم تا دهم این 
رنکینگ قرار دارند. والیبال نشسته ایران در حالي بار 
دیگر صدرنشین جهان شــده که به این اتفاق عادت 
کرده است. این تیم طي 32 سال گذشته رنکینگ یک 
جهان را در اختیار دارد و به نظر نمي رسد به این زودي ها 
جایگاهش را به تیم دیگري بدهد. در بخش بانوان نیز 
تیم ایران با 104۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد. 
این تیم در مسابقات قهرمانی جهان بوسنی 2022 در 

جایگاه نهم ایستاد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

پریرا برای مدتی در 
سطوح پایین تر فوتبال 

برزیل بازی کرد اما در سال 
2014 باالخره توانست 
فرصت بازی در سری آ 

فوتبال برزیل را به دست 
بیاورد. یک فرصت بزرگ 

برای بازیکنی که تشنه 
درخشیدن در این لیگ بود

معلوم نیست جواد نکونام این روزها دقیقا از 
چه چیزی گالیه دارد. از اینکه باشگاه فوالد همه 
بازیکنان مدنظرش را در طول فصل به خدمت 
گرفته است؟ از اینکه فهرست این تیم از شدت 
خریدها پر شده و دیگر جایی برای بازیکنان تازه 
ندارد؟ این روش مربیگری نکونام است که اساسا 
همه چیز را به باد انتقاد می گیرد و همیشه خودش 

را از شرایط، ناراضی نشان می دهد. 
در واقعیت اما شاید این مدیران فوالد هستند 
که باید از نتایج ضعیف این تیم در لیگ برتر ناراضی 
باشند. تیمی که با این همه ستاره، در دو بازی رفت 
و برگشت این فصل موفق به شکست دادن نفت 

آبادان پایین جدولی نشده است.
ناراضی بودن، ظاهرا درس اول کی روش برای 
نکونام بوده است. چراکه مربی جوان ایرانی هم 
درست به سبک مربی مشهور پرتغالی، همیشه 

خودش را ناراضی و ناراحت نشان می دهد. 
حتما به خاطر دارید کــه کارلوس کی روش 
چطور به خاطر غیبت دو روزه شجاع خلیل زاده و 
محمدحسین کنعانی زادگان قبل از جام جهانی، 
شهر را به هم ریخته و برنامه آماده سازی تیم ملی را 
به طور کلی زیر سوال برده است. او در حالی این کار 
را کرد که تصمیم داشت این دو نفر را روی نیمکت 
بنشاند. در حقیقت خود کی روش هم می دانست 
که این دو بازیکن جایی در نقشه هایش ندارند اما 

از نام آنها استفاده کرد 
تا برای تیم ملی توجه 
بخرد و بــه حرکت 
روی مدار نارضایتی 

ادامه بدهد. 
حاال این، حکایت 
جواد نکونام است که 
مدعی شده شرایط 
الزم در فــوالد برای 
نتیجــه گرفتنش 
مهیا نیست. آیا نکو 
کمی زود به ســراغ 
بهانه های کی روشی 
نرفته است؟ کارلوس 
ز آمــدن  قبــل ا

به فوتبال ایــران، رزومه بزرگــی برای خودش 
ساخته بود و روی نیمکت های 

یونایتد و رئال مادرید نشسته 
بود. طبیعتــا فوتبال ایران 
هم با بهانه هــای این مربی 
کنار می آمد. پذیرفتن این 

بهانه ها از یــک مربی جوان 
داخلی اما اصال ســاده به نظر 

نمی رسد. 
جواد از شروع این فصل روی 
مهره های زیادی دست گذاشته 

و موفــق به جذب همــه آنها نیز 
شده اســت. اینکه بعضی از این 

خریدها اشــتباه بوده اند هم 
تقصیر مدیران فوالد است؟ 
آیا خــود او نبایــد در زمان 
جذب بازیکنان جدید، دقت 
بیشــتری به خرج می داد؟ 

سوال بعدی هم این است که اساسا 
چرا جواد این همه اصرار به پر کردن 
فهرست تیم دارد؟ چرا فوالد باید آنقدر 

بازیکن داشته باشــد که مدافع مهمی 
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شهرداری باغستان در نظر دارد فراخوان تکمیل جابه جایی نیروهای برق سطح شهر را از 
طریق سامانه تدارکات   الکترونیکی دولت برگزارنماید.بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط )دارا 
بودن حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو   از سازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در مناقصه دعوت 

بعمل می آید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه   تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای   الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را 

به عمل آورند.
 شرح مناقصه:

  1-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با کلیه کسورات قانونی و ۹%مالیات بر 
ارزش افزوده

 2-سپرده شرکت در مناقصه ۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که به صورت واریز نقدی و ضمانت نامه معتبر 
بانکی   مورد پذیرش شهرداری باغستان می باشد.

مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  ۱۴۰۱/۱۱/۱۲چهارشنبه  مورخ  از  مناقصه  اسناد  خرید  3-مهلت   

نشانی به  دولت  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  ازطریق  مدارک  و  اسناد  و   ۱۴۰۱/۱۱/۱۷دوشنبه  
 www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد.

 4-قیمت اسناد مناقصه مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰)یک میلیون و پانصد هزار ریال(می باشد که به حساب   
۰۱۰۵۳6۹6۹6۰۰۹ بانک ملی شعبه خادم آباد بصورت الکترونیک از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت   www.setadiran.ir قابل پرداخت می باشد.
 5-مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ روز پنجشنبه و نحوه تحویل اسناد 

از طریق    بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
 6-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده و بازگشایی پاکت ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰)روز یکشنبه(

 7-مناقصه گران می بایست اصل فیش واریز نقدی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان 
مهلت   تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل نمایند.

 8-هزینه چاپ دونوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 آدرس:شهریار-باغستان-بلوار امام خمینی )ره(-بلوار ولیعصر)عج(خیابان الله دوم اصلی-شهرداری 

baghestan.ir: باغستان-  امور قراردادها تلفن6۵۲۳۸۰۰6-۰۲۱سایت شهرداری
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۰۵  
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۱۲  

 نوبت اول آگهی مناقصه عمومی  

 یگانه مظهر  شهردار باغستان

آگهی 
تجدید مناقصه عمومی

شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیرشهر 
سقف  تا  اعتباری  با  را  شهر  سطح  معابر  جدولگذاری  و  زیرسازی  پروژه 
برگزاری  طریق  از  و  داخلی  اعتبارات  محل  از  ریال   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  و دارای گواهینامه صالحیت و 
رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، 

واگذار نماید . 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه  
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به 
اسناد  تهیه  و  جزئیات  مشاهده  به  نسبت   www.setadiran.ir آدرس
مناقصه عمومی و حداکثر تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 

نسبت به ثبت پیشنهادهای خود اقدام نمایند . 
-ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

-داشتن حداقل پایه پنج رشته راه و باند جهت شرکت در مناقصه الزامی 
است . 

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . 
-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

فرشاد شهسواری  شهردار نصیر شهر

 نوبت اول
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 آریا طاري

در روزهاي اخیر شــایعات زیادي در مورد برخي از 
ستاره هاي فوالد رسانه اي شــده و حاال این شایعات در 
حال تبدیل شدن به واقعیت است. برهمین اساس روز 
گذشته اکثر رســانه ها خبر از قطعي شدن جدایي وریا 
غفوري از فوالد دادند و مدعي شدند با نظر جواد نکونام، 

نام این بازیکن در فهرست مازاد قرار گرفته است. ســتاره اي که در ابتداي فصل گفته مي شد به دالیل 
غیرفوتبالي و به خاطر فعالیت هاي اجتماعي اش در فضاي مجازي، شانس تمدید قرارداد با استقالل را از 
دست داده و مجبور به ترک تیم محبوبش شده، حاال پس از یک نیم فصل نه چندان جذاب از فوالد هم کنار 
گذاشته شده است. به هر حال این ستاره در مدت زمان حضورش در فوالد، چند روزي حضور در بازداشت 
را هم تجربه کرد تا خبر کنار گذاشته شدنش از تیم اهوازي، بازتاب فراواني در رسانه هاي داخلي و حتي 
بین المللي داشته باشد. براساس اخبار منتشر شده، غفوري به زودي راهي مسجدسلیمان مي شود تا 
فوتبالش را با نفت این شهر ادامه دهد. البته این اتفاق در شرایطي رخ خواهد داد که این بازیکن بتواند با 

نفتي ها قرارداد امضا کند و براي یک نیم فصل شاگرد رضا عنایتي شود.

پايانقصهوريادراهواز


