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اظهارات داور باز� استقالل و وا
نش تند مجيد� از اصرار داورزن! تا ان�ار خوليو والس�و
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جنجال اعتراف اشتباهات 
داورى در فضاى مجازى

دست رد پروفسور به سينه 
واليبال ایران؟!

 مهد� قا�د� بعد از نما�ش ها� 
خوبــ� �ــه در ليگ برتــر و ليگ 
قهرمانان آســيا داشــت مــورد توجــه چند تيم 
متمول �شــورها� عرب� حــوزه خليج فارس 
قــرار گرفتــه �ه �3ــ� از ا�ــن تيم هــا ال3و�ت 
اســت؛ تيم� �ه استقالل در مرحله پل� آف با 
آن تقابــل �ــرد. طبق آخر�ن اخبار رســيده از 
باشگاه اســتقالل، قا�د� در تماس با �3� از 
مد�ــران باشــگاه تما�ل خــود را بــرا� لژ�ونر 
شدن اعالم �رده و در مقابل باشگاه استقالل 
اعالم �رده جدا�� فقط در پا�ان فصل آن هم 
بــه شــرط� �ــه خواســته ها� مال� باشــگاه 
بــرآورده شــود مم3ــن خواهــد بــود. مهــد� 
قا�ــد� در ابتدا� حضور در اســتقالل با ا�ن 
تيم قرارداد ٣ ســاله بست و ا�ن فصل سومين 
فصل حضور او در اســتقالل اســت اما ســتاره 
آب� ها برا� جدا�� در پا�ــان فصل با�د برا� 
در�افــت رضا�ت نامــه اقــدام �نــد چرا�ــه به 
و  �ــرده  تمد�ــد  را  خــود  قــرارداد   �تازگــ
نم� تواند به عنوان باز�3ن آزاد به تيم د�گر� 
بــرود. مهد� قا�ــد� �ه در حــال حاضر با ٩ 
 �گل در ليــگ برتــر �3� از مدعيــان آقا� گل

ا�ن فصل اســت اعالم �ــرده در پا�ان فصل از 
جمع آب� ها جدا خواهد شــد و مش3ل� هم با 
حضــور در �3� از تيم ها� عربــ� ندارد. او بر 
ا�ن باور اســت برا� لژ�ونر شــدن بهتر اســت 
ابتدا بــا تيم ها� عرب� اســتارت بزند. قا�د� 
م� خواهد مســير مهد� طارم� را ادامه دهد 
�ــه ابتدا در فوتبــال قطر باز� �ــرد و حاال به 
فوتبــال پرتغــال رفته اســت. ن3ته مهــم د�گر 
ا�ن �ــه قا�ــد� در صورت حضــور در تيم ها� 
 �مالــ خواســته ها�  م� توانــد  بهتــر   �عربــ
چرا�ــه  �نــد  بــرآورده  را  اســتقالل  باشــگاه 
تيم هــا� اروپا�ــ� بــرا� در اختيــار گرفتــن 
 ��النــ رضا�ت نامــه  پــول   �آســيا� باز�3ــن 
نم� دهند. همه ا�ن ها به �نار؛ مهد� قا�د� 
 �هنوز به طور رســم� از باشــگاه ها� خارج
پيشنهاد� نداشــته. البته مد�ر برنامه ها� او 
در تالش اســت زمينه حضور ا�ن باز�3ن را در 
3� از تيم ها� اروپا�� فراهم �ند. قا�د� با �
٦ پاس گل در فصل جار� نشان داده در خلق 
موقعيــت گل برا� هم تيم� هــا� خود موفق 
بوده اســت. او در اولين و دومين فصل حضور 
در اســتقالل فروغ� نداشــت و حت� در دوره 

مربيگر� شــفر از اردو� آب� ها �نار گذاشته 
شــد اما با آمــدن اســتراماچون� ا�ــن باز�3ن 
احيا شــد و �3� از ستارگان تاثيرگذار تيمش 
لقب گرفت . با توجه به درخششــ� �ه باشو� 
�وچY در ليگ نوزدهم داشــته، مســلما �ار 
ســخت� برا� پيدا �ردن مشتر� ها� متمول 
 Yــ� بــا  احتمــاال  و  داشــت  نخواهــد   �عربــ
پيشــنهاد خوب م� تواند رضا�ت اســتقالل را 
هــم برا� صدور رضا�ت نامــه خود جلب �ند. 
طبق اخبار رسيده از باشگاه استقالل قا�د� 
م� توانــد  دالر  ٧٠٠هــزار  پرداخــت  بــا 
رضا�ت نامــه خــود را از ا�ــن باشــگاه بگيــرد. 
مســلما در�افت ا�ن مبلغ خيل� از مشــ3الت 
مالــ� آب� ها را حل خواهد �رد و به نوع� هم 
اســتقالل بــه خواســته خــود م� رســد و هــم 
قا�د� بــا حضــور در �Y ليگ جد�ــد چالش 
جد�ــد� را در زندگــ� حرفــه ا� خــود آغــاز 
خواهد �رد. با ا�ن شــرا�ط در تابســتان پيش 
رو با�ــد منتظــر جد� تر شــدن پــروژه حضور 
از   ��3ــ در  ا�ــران  فوتبــال   �ت3ني3ــ ســتاره 
ليگ هــا� متمول عرب� و بــه احتمال فراوان 

ليگ قطر �ا �و�ت باشيم.

قایدى اولين خروجی استقالل در تابستان؟
باشو� 
وچ) در سودا� لژ&ونر شدن

قایدى اولین خروجى استقالل در تابستان؟
باشو� 
وچ) در سودا� لژ&ونر شدن

دراگان اس3وچيچ تا�نون درباره ر�ال� بودن 
قراردادش با فدراســيون فوتبال س3وت �رده 
و آن را مســئله ا� شــخص� دانسته اما شواهد 
حا�� از ا�ن اســت �ه او حقوقش را به صورت 
�ــورو در�افت خواهــد �ــرد. در مصاحبه اخير 
ســرمرب� �روات تيم مل� با ا�سنا، و� درباره 
ســوال� مبنــ� بــر ا�ن �ــه دســتمزد بــه ر�ال 
پرداخت خواهد شــد �ا ســا�ر ارزها، از پاســخ 
دادن خــوددار� �رد و گفت �ــه ا�ن موضوع 
شــخص� اســت و ميان او و فدراسيون فوتبال 
اصــرار  برابــر  در  اســ3وچيچ  ســ3وت  اســت. 
فدراســيون فوتبــال موجب افزا�ش شــا�عات 
و گمانه زن� هــا دربــاره ا�ــن موضــوع شــد �ه 
آ�ــا اســ3وچيچ حقوقــش را بــه صــورت ر�ــال 
م� گيرد �ا ســا�ر ارزها� خارج�؟ مســئوالن 
فدراســيون در روزها� گذشــته نسبت به ا�ن 
موضوع ســ3وت �ردند و هيچ پاســخ� درباره 
ا�ــن موضــوع نداشــتند امــا ا�نــون ابراهيــم 
ش3ور�، دبير�ل سابق فدراسيون آن را تا�يد 

م� �نــد و علــت آن را اســتفاده از پاداش ها� 
فدراســيون فوتبال در فيفا دانسته �ه به علت 
تحر�م هــا� بان3ــ� امــ3ان انتقــال بــه ا�ــران 
وجود ندارد. در واقع طبق گفته ها� ش3ور� 
و الحاقيــه قرارداد اســ3وچيچ، در صورت� �ه 
فدراســيون فوتبال پول� در فيفا داشته باشد، 
م� توانــد دســتمزد ســرمرب� تيــم ملــ� را بــا 
توجه به مشــ3الت بان3� مبن� بر نقل وانتقال 
پول با حســاب ها� خارج از �شــور حل �ند. 
امــا هنوز �Y ابهــام د�گر در ا�ــن ماجرا وجود 
دارد. فدراســيون فوتبال عنــوان �رده تبد�ل 
ارزش ر�الــ� بــه �ورو�ــ� بــر عهــده خزانه دار 
فدراسيون فوتبال اســت. با توجه به نوسانات 
قيمت ارز در ا�ــران �ه تقر�با به صورت روزانه 
�ا در هر ساعت تغيير م� �ند، مشخص نيست 
تبد�ــل ر�ــال به �ــورو بر اســاس چــه معيار� 
صورت خواهد گرفت و فدراســيون چطور و با 
چه اســناد� م� تواند فيفا را قانع به پرداخت 

حقوق اس3وچيچ �ند؟

افشاگر� دبير
ل سابق فدراسيون فوتبال درباره دستمزد اس�وچيچ

پرداخت یورو به جاى ریال از سوى فيفا!

گران تر&ن باز&�ن داخل! استقالل 
يست؟ا&تاليا&! ها ب! خيال مهاجم ا&ران! نم! شوند

رقابت وریا، کریمی و حسينی براى گران ترین شدن!  گاتزتا: سردار آزمون نخستين هدف براى خط حمله ناپولی

�Y نشــر�ه ا�تاليا�� اعــالم �رد در 
صــورت جدا�ــ� �3ــ� از ٢ مهاجــم 
فعلــ� تيــم ناپولــ�، ســردار آزمــون 
گز�نــه نخســت ا�ن باشــگاه اســت. 
گاتزتــا تيتــر زده: «ناپولــ�، آزمــون 
ا�رانــ� نخســتين هدف بــرا� خط 
حملــه» و ادامــه داده اســت: «اگــر 
از بيــن ميليــY و مرتنــس �ــY نفــر 
 mنــد مهاجــم نو� mرا تــر �ناپولــ
تيــم زنيت(ســردار آزمــون) بــه تيم 

ناپول� م� آ�د. در خط دفاع هم چشــم ناپول� به سيستانا، رابين �خ 
 �و �اربونيــY اســت.» گاتزتا همچنيــن به تالش هــا� نقل وانتقاالت
�ر�ســتيانو جيونتولــ�، مد�ر ورزشــ� باشــگاه ناپولــ� در ا�ن روزها 
اشــاره �ــرده: «قرنطينــه باعــث متوقq شــدن �ار جيونتول� نشــده 
است. فعاليت در بازار نقل وانتقاالت انجام م� شود. محدود�ت ها� 
٢ مــاه اخير به او اجــازه داده �ه ده ها فيلــم را در حال� �ه رو� مبل 
خود در خانه نشســته، تماشــا �ند. جيونتول� هــر روز با هم3ارانش 
در تماس اســت. شب3ه ا� از ناظران برا� پيدا �ردن باز�3ن مناسب 

ناپول� در ا�تاليا و اروپا در حال �ار است.»

دالر  بــاال�  قيمــت  بــه  توجــه  بــا 
گران تر�ن باز�3ن اســتقالل شــيخ 
د�اباته اســت ول� ســوال ا�نجاست 
 �داخلــ باز�3ــن  گران تر�ــن  �ــه 
اســتقالل �يســت؟ خيل� هــا ور�ــا 
فوتبــال  تيــم  �اپيتــان  غفــور�، 
باز�3ــن  گران تر�ــن  را  اســتقالل 
داخلــ� ا�ن تيــم م� دانند و عده ا� 
را   �حســين حســين  نــام  د�گــر 
م� آورنــد. البته برخ� هم معتقدند 

علــ� �ر�م� قــرارداد بيشــتر� نســبت به ســا�ر باز�3نــان ا�ران� با 
باشگاه استقالل دارد. �ر�م� از اروپا راه� استقالل شد و طبعا اگر 
گران تر�ن باز�3ن داخل� اســتقالل هم نباشد، جزو باز�3نان� است 
�ه قراردادش باالســت. او و غفور� امسال عمل3رد خوب� داشته اند 
اما جالب اســت بدانيد مبلغ قرارداد ها در اســتقالل پا�ين تر از ٣ تيم 
مدعــ� قهرمان� در ليگ برتر اســت. در پرســپوليس، قــرارداد چند 
باز�3ن نســبت به ســال گذشته ٢ برابر شــده و ترا�تور و سپاهان هم 
باز�3نان گران قيمت دارنــد. البته قيمت باز�3نان خارج� تقر�با در 

تمام تيم ها� ليگ برتر� باالست.

چند تغيير مهم داور�
 به دليل شيوع و&روس 
رونا 

تعویض هاى فوتبال ۵تایی شد
بــورد بين المللــ� فوتبال در جلســه ا� �ــه به صورت 
تمــاس تصو�ــر� در روز جمعــه برگزار �ــرد، افزا�ش 
تعداد تعو�ض ها در طول ٩٠ دقيقه هر باز� از ٣ به ٥ 
را تصو�ب �رد. از سو�� احتمال دارد �ه در صورت� �ه 
باز� ها به وقت اضافه �شيده شود، تعداد تعو�ض ها به 
٦ برســند �ه فعال ا�ن �3� تصو�ب نشده است. البته 
ا�ــن ٥ تعو�ض فقط در ســه لحظــه از باز� �ــا بين دو 
نيمــه با�د برگزار شــوند تا جلو� اتــالف وقت بيش از 
حد در باز� ها گرفته شــود. ا�ن تصميم موقتا با توجه 
به شــيوع �رونا و افزا�ش ر�سY مصدوميت ها گرفته 
 ٢٠٢٢ �شــده است اما مم3ن اســت �ه تا جام جهان
نيز تداوم داشته باشــد. از سو�� تيم ها م� توانند ٢٣ 
باز�3ن را در ليست شــان برا� باز� ها قرار بدهند �ه 
دو تا بيشتر از قانون فعل� است.  همچنين تعداد وقفه 
برا� آب نوشيدن نيز در صورت �شيده شدن باز� ها 
به وقــت اضافه م� تواند به پنج برســد. از ســو�� فيفا 
به فدراســيون ها اجازه دادند تا ليگ ها�ــ� �ه از داور 
و�د�و�� اســتفاده م� �نند، در صورت شــروع دوباره 
مسابقات استفاده از ا�ن سيستم را لغو �نند. با توجه 
بــه �وچY بــودن اتاقــY داور و�د�و�� خطــر ابتال به 
�رونا بســيار باالست و بســيار� از ليگ ها در ف3ر لغو 

ا�ن سيستم در صورت ازسرگير� باز� ها هستند.

گل یک استقاللی در جمع ۵ گل زیباى
 ليگ قهرمانان آسيا

ســا�ت �نفدراســيون فوتبال آســيا در ا�ــام تعطيالت 
مســابقات بــه دليل و�ــروس �رونا �Y نظرســنج� به 
راه انداخت تا ز�باتر�ن گل ليگ قهرمانان آســيا از د�د 
 ��اربرانش را انتخاب �ند. ا� اف س� در ا�ن نظرسنج
٥ گل نامزد �سب عنوان ز�باتر�ن گل ليگ قهرمانان 
را معرف� �رد. گل دوم تيام، مهاجم سابق استقالل در 
 �ســال ٢٠١٨ به ذوب آهن در مرحله �Y هشتم نها�

ليگ قهرمانان آسيا جزو ا�ن گل ها بود. 

برخورد فدراسيون با قانون شکنان ليگ برترى
در روزها� گذشــته بيش از پيش ا�ن حرف همه جا پخش شــد �ه بعضــ� از تيم ها� ليگ برتر� با 
 �وجــود ممنوعيت بــه صورت مخفيانه تمر�نات خــود را ادامه م� دهند. به گــزارش خبرآنال�ن، ط
هفته هــا� گذشــته صحبت هــا� ز�ــاد� در ا�ن خصوص مطرح شــده �ــه بعضــ� از تيم ها� ليگ 
برتــر� بــا وجود ممنوعيت تمر�ــن �ردن در ا�ن ا�ام همچنــان به صورت مخفيانــه تمر�نات خود را 
 �ادامه م� دهند تا اگر به شروع باز� ها نزد�Y شدند آمادگ� الزم را داشته باشند. ا�ن ادعا در �3
 �از برنامه ها� تلو�ز�ون� توســط عبدا... و�ســ� و ابراهيم صادق� بار د�گر مطرح شــد و آن ها حت
گفتند اســم تيم ها�� �ــه مخفيانه تمر�ن م� �ننــد را م� دانند اما نم� خواهنــد اعالم �نند. فقط 
ا�ن �ــه اعتقاد داشــتند ا�ن اتفاق در قبــال تيم ها�� �ه تمر�ن نم� �نند اصال منصفانه نيســت. در 
همين رابطه حاال �ه ا�ن روزها ادعاها� بيشــتر� نسبت به هفته ها� گذشته درباره تمر�ن �ردن 
مخفيانــه تيم ها مطرح م� شــود، فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ قصد ورود به قضيــه را دارند و 

م� خواهند پيگير تيم ها�� باشند �ه ممنوعيت تمر�نات را �نار زده اند.

مجیدى بهترین شماره مجیدى بهترین شماره 77  
لیگ قهرمانان مى شود؟لیگ قهرمانان مى شود؟

لیگ  ملت هاى لیگ  ملت هاى 20202020  
والیبال لغو شدوالیبال لغو شد

تعویض هاى فوتبـالتعویض هاى فوتبـال
55 تـایـى شــد تـایـى شــد

جلوگیرى سرخ ها از تکرار فاجعه جلوگیرى سرخ ها از تکرار فاجعه 
88 میلیاردى بودیمیر! میلیاردى بودیمیر!

پرسپوليس از استو
س ش�ا&ت م! 
ندپرسپوليس از استو
س ش�ا&ت م! 
ندچند تغيير مهم داور� به دليل شيوع و&روس 
رونا چند تغيير مهم داور� به دليل شيوع و&روس 
رونا 
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بعــد از نزد�ــ� به ٣ مــاه نوبت فوتبال شــد . آنــگال مر�ل، 
صدراعظم آلمان، م( گو�د �شورش در فاز نخست �نترل 
�رونــا به اهدافش رســيده و به همين علت ا�نون �ســب و 
�ارهــا و حت( ليگ برتــر فوتبال ا�ن �شــور (بوندس ليگا) 
م( تواننــد فعاليت هــا@ خود را از ســر بگيرند . مــر�ل روز 
چهارشــنبه، ٦ مــ(، گفت �شــورش توانســته در آهســته 
�ــردن همه گيــر@ و�ــروس �رونا موفق شــود و بــه همين 
علــت مدارس بــرا@ ترم تابســتان( بــه تدر�ج بــاز خواهند 
شــد . آن طور �ه صدراعظم آلمان گفته، بنا ست ١٦ ا�الت 
آلمان ط( توافق( �ه با دولت فدرال در برلين داشــته اند، 
بر سر تعيين زمان و نحوه بازگشا�( و از سرگير@ فعاليت ها 
مرجــع تصميم گير@ باشــند . خانم مــر�ل همچنين گفته 
ا�الت هــا در صــورت مشــاهده ظهور مجــدد شــيوع �رونا 
م( تواننــد از  ترمــز اضطــرار@  �ه بــه معنــا@ بازگرداندن 
محدود�ت هاســت، اســتفاده �ننــد . آلمــان �ه به نســبت 
ســا�ر �شــورها@ بزرگ اروپا چون بر�تانيا، ا�تاليا، اسپانيا 
و فرانســه، آمار مرگ و مير بســيار �متر@ گزارش �رده ، از 
هفته گذشته تسهيل محدود�ت ها را پيش گرفته و ا�نون به 
سمت لغو بيشتر مقررات �رونا گام بر م( دارد .  مر�ل گفت: 
«من ف[ر م( �نم حاال بتوانم با حاشــيه اطمينان بگو�م �ه 
ما فاز نخســت همه گير@ را پشــت  سر گذاشــته ا�م اما با�د 
حســاب( حواسمان باشــد �ه هنوز در مراحل اول مقابله با 
ا�ن و�روس هســتيم و راه دراز@ باق( مانده اســت .» آلمان 
تا �نــون حــدود ٧  هزار مرگ بــر اثر ابتال به و�ــروس جد�د 
�رونــا را ثبت �رده �ه در مقا�ســه با �شــورها@ غرب اروپا 
بسيار �متر است . بر�تانيا، ا�تاليا، فرانسه و اسپانيا هر �دام 
دســت �م ٣ برابــر آلمان قربانــ( داده اند . موسســه رابرت 
�خ �ــه منبع ثبت و گزارش آمار �رونا در آلمان اســت، روز 
سه شنبه گزارش �رد �ه ط( ٢٤ ساعت گذشته ١٦٥ مرگ 
مرتبــط با و�روس جد�ــد �رونا گزارش شــده و ٩٤٧ بيمار 
جد�د هم شناســا�( شده اند . در جلســه روز چهارشنبه، ٦ 
م(، فرمانداران ا�الت ها@ آلمان با آنگال مر�ل، مسئوليت 
قانونــ( و عواقب چگونگ( برداشــتن قرنطينه ها در ا�االت 

به فرمانداران ســپرده شــد . آلمان از روز ١٧ مارس گذشته 
قرنطينه سراســر@ �رونا را به اجرا گذاشته است . با وجود 
موفقيت آلمان در �نترل �رونا، ا�ن �شــور هم مانند سا�ر 
�شــورها@ اروپا�ــ( نگران بازگشــت مجــدد همه گير@ و 
آغــاز موج دوم �رونا ســت . بــرا@ همين هم دولــت آلمان و 
فرمانداران ا�االت ها توافق �رده اند �ه اگر تعداد مبتال�ان 
بــه �رونا در هر منطقــه فراتــر از ٥٠ نفر در هــر ١٠٠ هزار 
نفــر بــرود، فرمانــدار آن ا�الــت اجــازه خواهــد داشــت �ه 
محدود�ت ها@ قرنطينه را به صورت منطقه ا@ بازگرداند . 
فوتبال باشگاه( آلمان �ه همواره �[( از برتر�ن مسابقات 
باشــگاه( اروپا و جهان بــوده، در ٥٠ روز گذشــته تعطيل 
شــده بود اما ا�نون دولت اجازه داده مســابقات باشگاه( 
در مرحلــه اول بدون حضور تماشــاگران از ٨ روز د�گر آغاز 
شــود . شرط آغاز ا�ن مســابقات ا�ن است �ه باز�[نان قبل 
از مســابقه دســت �م ١٤ روز در اردو@ قرنطينــه ماننــد@ 
تحت نظر تمر�ن �رده باشــند. به ا�ن ترتيــب، بوندس ليگا 
نخســتين ليگ برتر و مطــرح قاره اروپا خواهــد بود �ه پس 

از آغــاز همه  گير@ �رونا فعاليت خود را از ســر م( گيرد . با 
ا�ن حال، ا�ن تصميم بدون خطر نيست . سازمان برگزار@ 
مســابقات بوندس ليــگا ا�ــن هفته اعــالم �رد �ــه از ميان 
١٧٢٤ تســت �رونا �ه فوتباليســت ها@ شاغل در ٢ ليگ 
برتر و اول ا�ن �شــور انجام داده اند، ١٠ نفر مبتال به �رونا 

تشخيص داده شده اند .
 تمجيد آاس

روزنامه اسپانيا�( آ اس صفحه اول خود را به شروع مجدد 
بوندس    ليــگا اختصاص داد و از تيتر  «پيش رو@ » اســتفاده 
�ــرده اســت . روزنامه اســپانيا�( آ اس صفحــه اول خود را 
به خبر بازگشــت قر�ب الوقوع رقابت هــا@ بوندس ليگا در 
آلمان اختصــاص داده . اولين ليگ اروپا�( �ه قرار اســت 
از تار�ــخ ١٦ مــ( (٢٧ ارد�بهشــت) ادامــه فصــل خود را 
پشــت درها@ بســته از ســر بگيرد . آ اس با چاپ ع[س( از 
ســتاره ها@ بزرگ بوندس ليگا از تيتر پيش رو@ اســتفاده 
�ــرده اســت . آ اس م( گو�ــد حــاال وضعيــت فوتبــال اروپا 

روشن تر از قبل است . 

بوندس لیگا چراغ را 
دوباره فوتبال باز می گرددروشن کرد

اخبار
سرى آ در راه لغو شدن؟

پــس از رفــع برخــ( از محدود�ت ها@ 
مربــوط به قرنطينــه در ا�تاليــا، ابتال@ 
فوتباليســت ها به و�روس �رونا در حال 
بيشــتر شدن اســت. پس از ابتال@ �� 
باز�[ــن تور�نــو بــه �رونا، خبــر ابتال@ 
چنــد باز�[ــن فيورنتينــا و ســامپدور�ا 
بــه و�ــروس �رونــا منتشــر شــد. عالوه 
بــر مثبت شــدن تســت �رونــا@ ٦ نفر 
و  فيورنتينــا  �ادرفنــ(  و  باز�[نــان  از 
همچنين مثبت شدن تســت ٤ باز�[ن 
ســامپدور�ا، احتمــاال ٣ نفر در باشــگاه 
ميــالن نيــز بــه و�ــروس �رونــا مبتــال 
شــده اند. هرچنــد چنين خبــر@ هنوز 
از ســو@ باشــگاه ميــالن تا�يــد نشــده 
اســت. در صــورت صحت خبر، شــروع 
مجــدد ســر@ آ غيرمم[ن تر از هميشــه 
خواهــد بــود ز�را هميــن حــاال ١٤ نفر 
از باشــگاه ها@ ســر@ آ پيش از شــروع 
مبتــال  �رونــا  و�ــروس  بــه  مســابقات، 

شده اند.

دستبرد به خانه لمپارد و مالک 
لستر

�ــ� باند تبهــ[ار بــه خانه هــا@ فران� 
و�شــا@  چلســ(  ســرمرب(  لمپــارد 
سر�واداناژنپابها مال� فقيد لسترسيت( 
حمله �ردند. ســرقت از خانــه ميلياردر 
تا�لنــد@ �ــه زندگــ( او در پا�يز ســال 
٢٠١٨ بــه دليــل ســقوط هواپيمــا بــه 
پا�ان رســيدژ، ١٠ روز پس از ســرقت از 
خانــه لمپارد اتفاق افتــاد و پليس فرض 
م( �نــد �ه همــان باند مشــغول به �ار 
بــوده اســت. بيــش از �� ميليــون دالر 
�اال@ ســرقت شــده از خانه و�شا@ در 
نا�تسبر�ج، غرب لندن به سرقت رفت. 
از خانــه لمپــارد در چلســ(، جواهرات 
و ســاعت ها@ ا�ن ســرمرب( جــوان تيم 
فوتبــال چلســ( و همســرش بــه مبلــغ 
حــدود ٦٠ هزار پونــد به ســرقت رفت. 
پليــس لندن اعــالم �ــرده  بــه احتمال 
ز�ــاد همان افراد@ �ه به منزل و�شــا@ 
دستبرد زدند، توانستند به منزل فران� 
لمپــارد نيــز دســتبرد بزنند و بــه دنبال 

سرنخ ها�( برا@ دستگير@ آن هاست.

فصل جد�د رقابت ها@ ليگ �ره جنوب( موسوم به �( ليگ از 
ســاعت ١٤:٣٠ دقيقه روز جمعه به وقت تهران با د�دار ٢ تيم 
جونبوy موتورز و ســوون سامســونگ بلووو�نگز آغاز شد. ا�ن 
مسابقه به دليل شيوع و�روس �رونا بدون حضور تماشاگران و 
با رعا�ت پروت[ل ها@ بهداشت( انجام م( شود. باز�[نان ٢ تيم 
پيش از شــروع باز@ با �[د�گر دست ندادند و همه حاضران در 
ورزشگاه از جمله دست اندر�اران و خبرنگاران، پيش از ورود به 
ورزشــگاه تبشان سنجيده شد. ادامه باز@ ها@ هفته اول ليگ 
�ره جنوب( امروز و فردا برگزار م( شــود. ا�ن رقابت ها توســط 

تلو�ز�ون �شورها@ اروپا�( هم پخش مستقيم م( شود.

آغاز ليگ کره در کوران کرونا؛ دست دادن ممنوع

ســون هيونگ مين که خدمت اجبــارى خود را می گذرانــد، در ميان 
١۵٧ ســرباز پادگانش، جزو ۵ ســرباز نمونه قرار گرفت و در امتحان 
تيراندازى ١٠ تيــر خود را کامل به هدف زد. اکنــون او باید در ٣۴ ماه 

آینده، ۵۴۴ ساعت به خدمات اجتماعی بپردازد.

خاطره  بازى جالب سزار آزپيليکوئتا با جواد نکونام سوژه جالبی بود. 
کاپيتان فعلی چلســی که زمانی در اوساسونا همبازى کاپيتان سابق 
تيم ملی ایران بود، این عکس را به اشــتراک گذاشت و البته به صورت 

بچگانه خودش هم طعنه زد.

٣.  انتظار می رود پس از به دست آوردن رضایت شهردارى ميالن، پروژه 
ساخت استادیوم جدید تيم هاى این شهر تا سال ٢٠٢۴ به اتمام برسد. 
آن هم بدون تخریب سن سيروى فعلی. ابتدا ورزشگاه و فضاى اطرافش 
ساخته خواهد شد و بازسازى سن سيرو قدیم هم انجام می شود. آن هم 

با هزینه ١.٢ ميليارد یورویی براى اليوت و سونينگ.
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پرونــده هم�ار� ا�گــور �وال�وو�چ بــا واليبال ا�ــران درحال� 
٣١ فرورد�ــن ماه به طور رســم� بســته شــد �ــه در تار�خ دوم 
ارد�بهشت ماه فدراسيون ا�ران پس از در�افت توافق نامه امضا شده از سو� 
مرد مونته نگرو��، قائله را تمام شده دانست. هرچند �ه گفته م� شود پروسه 
بر�نار� ا�گور از بهمن ماه و درســت �< ماه پس از �ســب ســهميه المپي< 
٢٠٢٠ زده شــده اما تا به امروز مشــخص نيست اصل� تر�ن دليل� �ه باعث 
شد فدراســيون واليبال ا�ران در فاصله �< ســال مانده به المپي< دست به 
تغييرات اساســ� در نيم�ت تيم مل� بزند، چيســت! ا�ن درحال� اســت �ه 
برخ� �ارشناسان ا�ن اقدام محمدرضا داورزن� را ر�س< م� دانند و معتقدند 
در هيچ �< از تيم ها� مل� در سراسر دنيا در فاصله زمان� �وتاه باق� مانده 
تــا المپي< چنين تغييرات� رخ نم� دهد و اصوال عــزل و نصب مربيان جد�د 
بــه بعــد از تورنمنت� به اهميت المپي< مو�ول م� شــود. در طرف مقابل اما 
هستند �ارشناسان� �ه معتقدند ا�گور در مدت حضورش در ا�ران دستاورد 
خاص� برا� واليبال �شورمان نداشته و بر�نار� او بهتر�ن تصميم� بود �ه 
فدراسيون م� توانست بگيرد. ا�ن دسته از منتقدان نه �سب سهميه المپي< 
را حاصل دسترنج سرمرب� مونته نگرو�� م� دانند و نه تغيير نسل مختصر� 
�ــه در بدنــه واليبال ا�ــران صورت گرفــت را. ا�ن �ه عمل�ــرد �وال�وو�چ در 
واليبال ا�ــران دارا� چه نقاط مثبت و منف� بوده، موضوع� اســت �ه قطعا 
نيازمند بررس� در چند�ن جلسه �ارشناســ� است. اما آن چه امروز اهميت 
دارد، سپردن ســ�ان هدا�ت تيم مل� واليبال ا�ران به دست فرد� است �ه 
از �< طرف بتواند د�سيپلين الزم برا� اداره �ردن تيم مل� را داشته باشد و 
باز��نان از او حرف شــنو � داشته باشند و از طرف د�گر قادر باشد انتظارات 
ســطح باال� جامعه از واليبال ا�ران در المپي< پيش رو را برآورده �ند. ن�ته 
حائز اهميت د�گر ا�ن �ه مرب� آ�نده تيم مل� واليبال ا�ران با�د بتواند با توجه 
به تحر�م ها� موجود و مشــ�ل در پرداخت دســتمزد خارج� ها، با شــرا�ط 
�شــورمان خود را آداپته �ند. ا�ن را هم با�د مد نظر داشت �ه قطع هم�ار� 
ا�ران با ا�گور درست در شرا�ط� صورت گرفته �ه ا�ثر مربيان مطرح واليبال 
دنيا مشغول به �ار هستند و تنها تعداد �م� مرب� آزاد وجود دارند �ه بتوانند 
خود را با شرا�ط واليبال ا�ران وفق دهند. البته مش�ل به همين جا هم ختم 
نم� شــود. چرا�ه گو�ا فدراسيون ا�ران بعد از تقر�با ٣ جلسه  هم اند�ش�(٢ 
جلســه خصوص� و �< جلســه تقر�با عموم�) هنوز به ا�ن نتيجه نرسيده �ه 
سرمرب� آ�نده تيم مل� اصال با�د ا�ران� باشد �ا خارج�؟ مش�ل د�گر ا�ن �ه 

هنوز مشخص نيست سطح توقعات از مرب� آ�نده با�د �جا باشد! با تمام ا�ن 
ســردرگم� ها اما �< ن�ته جالب توجه اســت و آن ا�ن �ه فدراسيون واليبال 
ا�ران تما�ل ز�اد� به جذب دوباره خوليو والســ�و ســرمرب� اســبق تيم مل� 
دارد. ا�ن درحال� اســت �ه ا�ن پروفسور آرژانتين�- ا�تاليا�� سال گذشته 
از مرب� گــر� در رده هــا� مل� خداحافظــ� �رد و در حــال حاضر هم مد�ر 
تيم ها� پا�ه واليبال ا�تاليا ســت و با فدراســيون واليبال ا�ن �شــور قرارداد 
دارد و اگــر قرار بر ا�ن باشــد �ه ســرمرب� تيــم مل� ا�ران شــود، با�د قرارداد 
خود را با فدراســيون واليبال ا�تاليا فســخ �ند. با ا�ن حال داورزن� بارها در 
مصاحبه ها� اخير خود از تما�لش برا� برگرداندن والس�و به ا�ران صحبت 

�رده و گفته: «ا�ن �ه آمدن والس�و به ا�ران شدن� باشد �ا خير، فعال مشخص 
نيســت و به تعهدات� بســتگ� دارد �ه او در فدراســيون واليبال ا�تاليا داده. 
فعال در حال مذا�رات اوليه هســتيم.» داورزن� درحال� رو� مذا�رات اوليه 
ا�ران با والس�و تا�يد دارد �ه گو�ا موضوع از نظر والس�و �امال منتف� است. 
چرا�ه او پنج شــنبه در مصاحبه با را� اســپورت ا�تاليا صراحتــا اعالم �رده 
پيشــنهاد ا�ران را قبول نم� �ند: «در حال حاضر نم� توانم پيشنهاد ا�ران را 
بپذ�رم چون مشــغله ها� د�گر و قرارداد دارم و به ا�ران نخواهم رفت.» با ا�ن 
اوصاف به نظر م� رســد فدراســيون واليبال ا�ران با�د هرچه زودتر به دنبال 

گز�نه ها� د�گر� برا� سرمرب� گر� تيم مل� باشد.

ليگ  ملت هاى ٢٠٢٠ واليبال لغو شد
فدراســيون جهان� واليبال به دليل تداوم همه گير� و�روس �رونا، 
رقابت ها� ليگ ملت ها� واليبال ٢٠٢٠ را لغو �رد . ا�ن رقابت ها 
در بخــش بانــوان از ٣٠ ارد�بهشــت و در بخش مــردان دوم خرداد 
زمان بند� شــده بود . فدراســيون جهان� اعالم �ــرده با طرف ها� 
قرارداد خود، در ارتباط نزد�< خواهد بود تا برنامه ا�ن مسابقات در 

سال ٢٠٢١ را زمان بند� �ند .
 

فن  گرایی در جایگاه دوم مسابقات جهانی پاریس 
اتحاد�ه جهان� �شــت� ١٠ فــن ز�با� رقابت ها� جهان� �شــت� 
فرنگ� ٢٠١٧ در پار�س را منتشــر �رد . به گزارش ا�سنا، در حال� 
�ــه در ا�ــام �رونــا اتحاد�ه جهان� �شــت� بــه مرور اتفاقــات جالب 
ســال ها� گذشــته م� پردازد، اخيرا ١٠ فن برتر مسابقات جهان� 
٢٠١٧ پار�س را منتشــر  �رد �ه فن محمدعلــ� گرا�� در جا�گاه 

دوم �شت� فرنگ� قرار گرفته است .

خداحافظی مجازى علی ميرى با وزنه بردارى!
عل� ميــر�، مل� پوش ٢٥ ســاله وزنه بردار� ا�ران �ــه مدال نقره 
مســابقات قهرمانــ� ٢٠١٩ جهان در تا�لند، مدال نقره مســابقات 
٢٠١٩ آســيا و نقــره ٢٠١٥ جوانــان جهــان را در �ارنامــه دارد، 
بــا انتشــار پســت� در صفحــه شــخص� اش از دنيــا� وزنه بــردار� 
خداحافظــ� �رد . مير� در ا�ن پيام، ب� توجه� مســئوالن را عامل 
اصلــ� خداحافظ� اش بيان �رده، ضمن ا�ن �ه از ترt شــهر خود 
خبــر داده اســت . شــاهرخ پير� رئيس هيئــت وزنه بردار� اســتان 
آذربا�جــان غربــ� در وا�نش بــه ا�ن اتفــاق به فارس گفــت: «هيچ 
اطالع� از خداحافظ� ا�ن قهرمان اســتان مان ندارم . فردا(امروز) 
صدا�ش م� �نم تا با هم صحبت �نيم . نم� گذار�م به ا�ن راحت� ها 

�<  وزنه بردار  خوب از دنيا� قهرمان� خداحافظ� �ند .»

اهداى مدال مختارپور به ستاد دیه 
مهد� مختارپور ووشــو�ار شا�سته ا�ران، مدال ارزشمند خود را به 
ســتاد مل� د�ه جهت آزادساز� زندانيان جرا�م غيرعمد اهدا �رد . 
به گــزارش فارس مختارپور مدال مســابقات جوانان آســيا در ســال 
٢٠١٥ را به ستاد مل� د�ه جهت آزادساز� زندانيان جرا�م غيرعمد 
اهدا �ــرد . او مدالش را در �< برنامه تلو�ز�ون� اســتان� به ا�ن امر 

خداپسندانه اختصاص داد و اهدا �رد .

مبارزه آنالین خادم الشریعه با ٢٠ شطرنجباز 
مســابقه شــطرنج برق آســا� آنال�ن فيده بــا عنوان �ادبــود و�لهلم 
از ٢٦ لغا�ــت ٢٨  ا�ــن رو�ــداد  اشــتيا�نيس برگــزار مــ� شــود. 
ارد�بهشــت به ميزبان� سا�ت چس ٢٤ با حضور ٢٠ باز��ن مطرح 
جهان در دو بخش آزاد و بانوان برگزار خواهد شــد. حضور مگنوس 
�ارلسن، ال�ساندر گر�شوt، ل� �وانگ ليم، پيتر اسو�دلر، شهر�ار 
 ،tممد�ارف، سارا خادم الشر�عه، �اتر�نا الگنو، ال�ساندرا �استنيو
آنتوانتا اســتفانوا و شــونگي� تان در ا�ن مســابقه قطع� شده است. 

مجموع جوا�ز ٣٠ هزار �ورو خواهد بود.

اخبار
از اصرار داورزن� تا ان�ار خوليو والس�و

دست رد پروفسور به سينه واليبال ایران؟!

 CAS تغيير مجدد زمان رسيدگی به پرونده جودوى ایران در دادگاه
اميــر ســاعد و�يل فدراســيون جودو� ا�ــران با 
اعــالم زمان قطعــ� برگزار� دادگاه رســيدگ� 
بــه پرونــده محروميت فدراســيون جــودو گفت: 
«براســاس نامه ا� �ــه بنده بــه دادگاه ح�ميت 
ورزش ارســال �ردم، باتوجه به محدود�ت ها�� 
�ه در پ� شــيوع و�روس �رونا اتفــاق افتاده بود 
مشــ�الت و محدود�ت ها� ناشــ� از شيوع ا�ن 

بيمار� را گوش زد �ــردم و دادگاه هم ادله  ما را 
پذ�رفت و اعالم �رد �ه جلســه  دادگاه به تعو�ق 
ميفتــد. ابتدا پيشــنهادمان بــه دادگاه ح�ميت 
ورزش بــرا� تشــ�يل دادگاه ا�ــن بــود �ــه ا�ن 
جلســه در ٢٧ شــهر�ور ١٣٩٩ برگزار شــود اما 
طرف مقابل مــا �عن� فدراســيون جهان� جودو 
اعالم �رد �ه �< ســر� مشغله ها و برنامه ها�� 

دارنــد و با�ــد در مناســبت ها� د�گر� شــر�ت 
�نند و ام�ان شــر�ت در جلســه دادگاه را در آن 
تار�ــخ ندارنــد. درنها�ت براســاس نامه رســم� 
�ه از دادگاه ح�ميــت ورزش در�افت �رد�م �ه 
حاصل توافق و�ال� طرفين بود، تار�خ رســم� 
برگزار� جلسه دادرس� به ١٦ سپتامبر ٢٠٢٠ 

�ا همان ٢٦ شهر�ور ١٣٩٩ مو�ول شد.»

جد�ت فدراسيون واليبال در برخورد با تيم ها� بده�ار احتمال برگزار� ليگ 
آ�نــده با حضور ١٠ تيم �ا �متــر را هم به وجود آورده اســت. به گزارش ورزش 
سه، با توجه به لغو مسابقات ليگ ملت ها� واليبال ٢٠٢٠ و همچنين تعو�ق 
المپيــ<، تيم مل� ا�ران تقر�بــا هيچ برنامه ا� در تابســتان ٩٩ ندارد. همين 

موضوع باعث شــده تا فدراســيون به ف�ر شــروع ليگ برتر ســال ٩٩ در اواخر 
تابستان باشد. البته در روزها� اخير هم سازمان ليگ و هم فدراسيون واليبال 
رو� ممانعت از حضور تيم ها� بده�ار به ليگ برتر تا�يد �ردند و تا آخر خرداد 
به تيم ها� بده�ار برا� تسو�ه حساب وقت دادند. داورزن�، ر�يس فدراسيون 

واليبــال در گفت و گو� د�روز خود اعالم �رد فدراســيون حت� مم�ن اســت 
تصميم به برگزار� ليگ با حضور ١٠ �ا ٨ تيم را بگيرد چون تيم ها� بده�ار 
مجوز ورود نخواهند گرفت. او راه د�گر ورود تيم ها به ليگ برتر را خر�د امتياز 

تيم ها� ليگ برتر� از سو� �< باشگاه جد�د اعالم �رد.

احتمال برگزارى ليگ واليبال با ٨ تيم!
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وقتــ� "ر!ــم باقــر� مرب� تيم مل� و دســتيار اســ�وچيچ شــد، محمدحســن 
انصار� فرد، مد!رعامل وقت باشگاه پرسپوليس گفت "ه او به طور موقت و فقط 
در روز باز� ها� تيم مل� به اردو م� رود. شــا!عات� شــنيده م� شــود مبن� بر 
ا!ن "ه اگر "ر!م باقر� رو� نيم�ت تيم مل� بنشيند د!گر نم� تواند پرسپوليس 
را همراهــ� "ند اما !D منبع موثق در فدراســيون فوتبال گفت: «اصال چنين 
خبر� صحت ندارد و باقر� هيچ مشــ�ل� برا� حضــور همزمان رو� نيم�ت 
تيــم مل� و پرســپوليس نخواهد داشــت. در واقع تعامــل و هماهنگ� الزم بين 
فدراسيون، باشگاه پرسپوليس و باقر� برقرار است و ما از تجربيات ارزشمند او 
در تيم مل� و "نار اس�وچيچ بهره م� بر!م.» گفتن� است؛ عالوه بر باقر� قرار 

است وحيد هاشميان هم در "نار اس�وچيچ در "مپ تيم مل� بماند.

 �گادو!ن منشــا و سرور جپاروف مدت� اســت موعد پرداخت طلبشان از سو
باشــگاه اســتقالل ســر رســيده اما ظاهــرا فيفا قبول "ــرده بده� هــا� ا!ن 
دو باز!�ــن را از محــل درآمــد آب� ها پرداخت "نــد. "اظم قيــم، مد!ر روابط 
بين الملل باشــگاه استقالل در پاسخ به ا!ن سوال "ه آ!ا پول جپاروف و منشا 
پرداخــت شــده، گفت: «فيفا تقبــل "رده ا!ن پــول را پرداخت "نــد اما چون 
"رونا بســيار� از مشــاغل مهم اروپــا را به حالــت دور"ار� درآورده فعال ا!ن 
پول پرداخت نشــده ولــ� اميدوار!م در روزها� آ!نده ا!ــن اتفاق رخ بدهد.» 
او در پاســخ به ا!ن سوال "ه آ!ا خطر� بابت ا!ن دو پرونده استقالل را تهد!د 
م� "نــد !ا نه هم گفت: «فيفــا قطعا پول ا!ن دو باز!�ــن را پرداخت م� "ند. 

هيچ خطر� از ا!ن بابت استقالل را تهد!د نم� "ند.»

فيفا به زود� طلب جپاروف و منشا را م� دهدبالمانع بودن حضور همزمان باقر� در پرسپوليس و تيم مل�

پرسپوليس از استو,س ش/ا.ت م� ,ند
جلوگيرى سرخ ها از تکرار فاجعه ٨ 

ميلياردى بودیمير!
مــورد  در  درنها!ــت  پرســپوليس  باشــگاه 
آنتونــ� اســتو"س، مهاجــم ب� انضبــاط و 
ا!رلنــد� اش تصميــم بــه شــ�ا!ت گرفت. 
مســئوالن باشــگاه پرســپوليس بــه تازگــ� 
 �تصميــم گرفتنــد تــا اقدامــات اوليــه بــرا
بــه فيفــا را  آنتونــ� اســتو"س  از  شــ�ا!ت 
انجــام دهنــد. آنتون� اســتو"س در آخر!ن 
م�اتبــه اش بــا ا!ــن باشــگاه(حدود !D ماه 
پيش) خواهان بخــش د!گر� ازقراردادش 
شــده بــود "ــه ا!ــن مســئله بــا وا"نشــ� از 
ســو� پرسپوليســ� ها همراه نشد. باشگاه 
دالر  هــزار   ١٦٠ تا"نــون  پرســپوليس 
پرداختــ� بــه اســتو"س داشــته در حالــ� 
"ــه ا!ــن باز!�ــن بعــد از چند هفتــه حضور 
در ا!ــن تيم راه� تعطيالت شــده و د!گر به 
ا!ران برنگشت. البته طبق گفته "ارشناس 
قانونــ�  اســتو"س  درخواســت  حقوقــ� 
اســت و باشــگاه با!د طبق قــرارداد مبلغ� 
"ــه مقرر بــوده را بپــردازد و مباحث مربوط 
بــه ب� انضباط� او موضوع جدا!� اســت و 
ربط� بــه توافق مال� طرفين نــدارد. البته 
تاخيــر پرسپوليســ� ها در ارجــاع موضــوع 
اســتو"س به فيفا جا� ســوال و تامل دارد 
و هــواداران و "ارشناســان اميدوارنــد د!ر 
نشــده باشــد و اتفاقــ� "ــه در مــورد مار!و 
 �بود!مير، مهاجم سابق و "روات افتاد برا
ســرخ ها ت�رار نشــود. بود!مير "ه نيم فصل 
در پرســپوليس باز� "رده بــود ١٤٨هزار 
دالر از ســرخ ها طلب داشــت "ــه ا!ن مبلغ 
م� توانســت بــا مصالحــه و راضــ� "ــردن 
باز!�ــن پيــش از ترk ا!ــران از ســو� او با 
مبلغ� احتماال پا!ين تر به و� پرداخت شود 
 �تا ا!ــن پرونده هرگــز راه� بــه دادگاه ها
بين الملل� پيدا ن�ند. اما رها شدن موضوع 
بود!ميــر در دوره مد!ر!ــت ا!ــرج عرب حاال 
خســارت� ســنگين به پرســپوليس تحميل 
"رده است. مبلغ غرامت مدنظر بود!مير "ه 
قصد دارد از پرســپوليس بگيرد ٣٢٧هزار 
!ورو معــادل ٥٫٥ميليــارد تومان اســت "ه 
ا!ــن مبلغ به همراه ١٤٨هــزار !ورو معادل 
٢٫٥ميليــارد تومــان قبلــ� !ــD خســارت 
جد!د و باورن�ردن� به باشــگاه پرسپوليس 
اســت و مجموع پول پرداخت� به بود!مير را 
به مبلغ ٤٧٥هزار دالر(معادل چيز� بالغ 

بر ٨ميليارد تومان) رسانده است.

روزانــه   voetbalbelgie ســا!ت   
ليــگ  نقل وانتقاالتــ�   �خبرهــا
فوتبــال بلژ!ــD را منتشــر م� "ند. 
طبق ادعا� ا!ن سا!ت، "اوه رضا!� 
تــا االن تنهــا باز!�ــن ا!ران� اســت 
"ه نامش در ليســت نقل وانتقاالت 
فصل آ!نده د!ده م� شــود. رضا!� 
"ــه از تيــم "الب بــروژ بــه صــورت 
قرضــ� به تيــم شــالروا آمــده بود و 
تيــم  ا!ــن  در  درخشــان�  عمل�ــرد 
داشــت، مجددا فصل آ!نده به بروژ 
برم� گــردد. در ا!ن فهرســت فعال 
نامــ� از ســعيد عزت اللهــ� و اميد 
ابراهيمــ�، ٢ باز!�ــن ا!رانــ� تيم 
باز!�ــن   ،�محمــد ميــالد  !وپــن، 
تيــم خنــت و !ونــس دلفــ� و علــ� 
قل� زاده، باز!�نان تيم شالروا د!ده 
نم� شــود. ا!ــن در حال� اســت "ه 
رســانه ها� قطر� مدع� شــده اند 
اميــد ابراهيمــ� ســال بعد بــه تيم 
 �االهل� قطــر برم� گردد. از ســو
د!گــر محمد نــادر�، باز!�ن فعل� 
پرســپوليس هــم به صــورت قرض� 
از تيــم "ورتر!ــD بلژ!ــD بــه ا!ران 
آمــده و نامــش تــا االن در فهرســت 

 D!باز!�نان بازگشت� به تيم "ورتر
 �د!ده نم� شــود. ا!ــن موضوع برا
اميد نوراف�ــن "ه به صورت قرض� 
از شــالروا به ســپاهان آمده، صدق 
ا!ــن   �ورود ليســت  در  م� "نــد. 
تيــم بلژ!�� فعال نــام نوراف�ن قرار 
داده نشده است. عليرضا بيرانوند، 
دروازه بــان مل� پــوش پرســپوليس 
هــم بــرا� فصــل بعــد بــا باشــگاه 
آنتــورپ بــه توافق رســيده بــود اما 
سا!ت voetbalbelgie نام بيرانوند 
را هم قيد ن�رده است. ن�ته عجيب 
ا!نجاســت "ه نام بيرانوند حت� در 
ميان گز!نه ها� مدنظر و احتمال� 

آنتورپ هم د!ده نم� شود.

غيبت بيرانوند و د.گر ا.ران� ها در نقل وانتقاالت ليگ بلژ.2

تکليف کاوه رضایی و بروژ مشخص شد

جنجال اعتراف اشتباهات 
داورى در فضاى مجازى

اظهارات داور باز� استقالل و وا,نش تند مجيد�

اظهــارات محمدرضــا ا"بر!ان، 
داور فوتبال ا!ران در !D برنامه 
تلو!ز!ون� درباره اشتباه فاحش تيم داور� در 
هفتــه  از  اســتقالل  و  آبــادان  نفــت  د!ــدار 
بيســت ونهم ليــگ هجدهــم و عــدم اصــالح 
تصميم نادرست از ســو� تيم داور� جنجال 
 �ز!اد� به راه انداخت و وا"نش ها� متعدد
در پــ� داشــت. در آن د!ــدار "ه در ورزشــگاه 
تخت� آبادان برگزار شد آب� ها با تساو� بدون 
گل مقابــل صنعت نفــت متوق� شــدند و تيم 
داور� بــا !D تصميم جنجال� و اشــتباه، گل 
روح ا... باقر� در دقيقه ٦٨ را آفسا!د و مردود 
اعالم "رد تا آب� ها به خاطر از دســت دادن ٢ 
امتيــاز مهــم از "ورس رقابت با پرســپوليس و 
سپاهان برا� قهرمان� عقب بمانند و با وجود 
برتر� در آخر!ن مسابقه فصل برابر سپيدرود 
رشــت حتــ� بــه نا!ب قهرمانــ� هم نرســند! 
محمدرضا ا"بر!ان، داور وسط ا!ن مسابقه در 
مصاحبــه تصو!ر� با رضا رشــيدپور در برنامه 
اتفاق شــب�ه ســه گفت: «در د!دار استقالل و 
صنعت نفت "مD داور به اشتباه اعالم "رد "ه 
توپ از خط رد شده؛ در آن مسابقه آقا� فرهاد 
مجيد�، سرمرب� استقالل به سرعت آمد و به 
 �تيم داور� اعتــراض "رد "ه حواشــ� ز!اد

ا!جاد شــد.» او !ادآور شد: «اگر آن حواش� به 
وجود نم� آمد، ما م� توانستيم تصميم خود را 
اصــالح "نيم ول� به خاطر آن حواشــ� مدت 
ز!اد� طول "شــيد تا آقا� مجيــد� از زمين 
اخراج شود و واقعا تمر"زمان را از دست داد!م 
و از صحنــه فــرار "رد!ــم! به هميــن دليل آن 
تصميم اشتباه خودمان را تا!يد و گل استقالل 

را قبول ن�رد!م!»
 ا,بر.ان مثل زاهد� فر!

اظهــارات ا"بر!ــان در حالــ� مطرح شــد "ه 
در  و   �داور بــودن  جهــت دار  شــائبه  بارهــا 
خدمت !D تيم خاص بودن اشــتباهات آنها و 
مهندســ� نتا!ج ليگ مطرح شــده و هنوز هم 
در مــورد آن بحــث م� شــود. در همين فصل 
 �جار� مسابقات ليگ برتر چند صحنه داور
مشــ�وk و جنجالــ� را شــاهد بود!ــم "ــه از 
 �جملــه آنها اشــتباهات زاهد� فــر، داور باز
 �رفت ســپاهان و اســتقالل اســت. در آن باز
خطــا� فاحــش اســتنل� "ــ� روش، باز!�ن 
ســپاهان "ه با دست توپ را از محوطه جر!مه 
تيمــش دور "رد ناد!ده گرفته شــد و در ادامه 
هم گل آفسا!د اميد نوراف�ن، باز!�ن سپاهان 
در دقيقه ٩٥ به اشــتباه صحيح اعالم شــد تا 
اســتقالل ٢ امتياز حســاس را در ا!ن باز� از 

دســت بدهد. بعدها زاهد� فر به اشــتباهش 
اعتــراف "ــرد و چند جلســه هم محروم شــد 
امــا فا!ــده ا� بــرا� آب� ها نداشــت. حــاال با 
 �اظهــارات جنجالــ� ا"بر!ــان دوبــاره عمد
بودن اشــتباهات داور� حداقل در مورد چند 
تيــم مطرح شــده و وا"نــش "ميتــه داوران و 
فرهاد مجيد�، ســرمرب� اســتقالل را هم در 

پ� داشته است.
 مامور.ت تان را خوب انجام داد.د!

فرهاد مجيد�، سرمرب� اســتقالل با انتشار 
 �پست� در ا!نستاگرام نســبت به صحبت ها
محمدرضــا ا"بر!ــان، داور د!ــدار جنجالــ� 
نفت آبادان و استقالل وا"نش نشان داد. او در 

پســت� "ه قلم تند� هم دارد ا!ن داور فوتبال 
ا!ــران را به وقاحــت متهم "ــرده و در ا!ن باره 
نوشت: «شما شــانس قهرمان� رو از استقالل 
گرفتيد بعد به جا� عذرخواهــ� از هواداران 
 �اســتقالل با "مال وقاحت م� گو!يد مجيد
تمر"ــز مــا رو بهــم زد، نــه آقــا� داور به شــما 
مامور!ت� "ه سپرده شــده بود خيل� خوب با 

"مD "مD داور انجام داد!د تا تيم د!گر...»
 تذ,ر ,ميته داوران به ا,بر.ان

قابــل پيش بينــ� بــود "ــه ا!ــن اظهــارات و 
داوران  "ميتــه  وا"نــش  بــا  موضع گير� هــا 
فدراســيون فوتبال همــراه شــود. ا!ن "ميته 
بــه محمدرضــا ا"بر!ــان و داوران د!گر تذ"ر 

داد "ــه هرگونه مصاحبه با رســانه ها و فعاالن 
مجاز� نيازمند هماهنگ� با ا!ن "ميته است. 
پــس از وا"نش مجيد� و تذ"ر "ميته داوران 
رســانه ها نظر ا"بر!ان را جو!ا شــدند "ه او به 
ورزش سه گفت: «واقعيت د!گر من حرف ها!م 
را زده ام و دوســت نــدارم در ا!ــن باره صحبت 
"نم. آقا� مجيد� حرفش را زد ول� من ف�ر 
م� "نــم در ا!ــن برهه حرف نزنم بهتر اســت. 
دوســت ندارم جواب آقا� مجيد� را بدهم.» 
البته حاال برخ� منتظر وا"نش د!گر نهادها از 
جمله "ميته انضباط� و "ميته اخالق هستند 
و شا!د ا"بر!ان و مجيد� و مسئوالن ذ!ربط به 

ا!ن "ميته ها احضار شوند.

صفحه رســم� "نفدراســيون فوتبال آســيا در ا!نستاگرام 
انتخــاب بهتر!ن شــماره ٧ تار!خ ليگ قهرمانان آســيا را به 
 �نظرسنج� گذاشته و هواداران استقالل در فضا� مجاز
متحد شــده اند تا فرهاد مجيد� را به ا!ن عنوان برســانند. 
فرهاد مجيد� !�� از ٤ گز!نه "نفدراسيون فوتبال آسيا در 
نظرسنج� بهتر!ن شماره ٧ تار!خ ليگ قهرمانان آسياست. 
ا!ن "نفدراسيون معموال در نظرسنج� ها� خود !D چهره 
ا!ران� هم دارد و ا!ن بار با شروع ا!ن نظرسنج�، هواداران 
اســتقالل به فرهاد را� دادند و ســرمرب� استقالل شانس 

 �ز!اد� دارد تا به عنوان بهتر!ن شــماره ٧ تار!خ ليگ قهرمانان آســيا انتخاب شــود. مجيد
در ليگ قهرمانان آســيا با پيراهن تيم ها� اســتقالل، الوصل و العين امارات به ميدان رفته 
و ســابقه قهرمان� با العين را هم دارد. طبعا ا!ن احتمال وجود دارد "ه به جز اســتقالل� ها 
هواداران الوصل و العين هم به او را� دهند. العين با برونو متسو در حال� قهرمان آسيا شد 
"ه فرهاد مجيد� را به عنوان !ار "م�� در اختيار گرفته بود. گفتن� است؛ چند هفته پيش 
نيز فرهاد مجيد� در "نار ٣ باز!�ن د!گر از جمله سيدجالل حسين�، "اپيتان پرسپوليس 
برا� "ســب عنوان محبوب تر!ن باز!�ن ليگ قهرمانان آســيا در نظرســنج� "نفدراسيون 
فوتبال آسيا حضور داشت "ه درنها!ت با اند"� اختالف رقابت را به سيدجالل واگذار "رد.

روزنامــه گارد!ن تر!نيدادتوباگو گزارشــ� مفصــل در مورد 
جان اســترن، گلــزن مطرح تار!خ فوتبال ا!ن "شــور در ا!ام 
"رونا!� را منتشر "رد. ا!ن باز!�ن پرسابقه عمل�رد خوب� 
در تيم ها!ــ� "ــه باز� "رده،  داشــته اســت. ا!ن نشــر!ه در 
بخشــ� از گزارش خود به بهتر!ن گلــزن تار!خ فوتبال مل� 
جهان !عن� عل� دا!� اشــاره "رد. گارد!ن نوشــت: «دا!� 
با زدن ١٠٩ گل در ١٤٩ مســابقه مل�، بهتر!ن گلزن مل� 
تار!خ فوتبال جهان است. بعد از او "ر!ستيانو رونالدو با ٩٩ 
گل زده از ١٦٤ باز� در رده دوم است. همچنين رتبه سوم 

از آن فرنس پوشــ�اش با ٨٤ گل زده از ٨٥ مسابقه مل� است.» ا!ن گزارش در حال� منتشر 
شده "ه فا"س اسپورت با هم�ار� "نفدراسيون فوتبال آسيا از "اربران خود خواسته بهتر!ن 
مهاجمان فوتبال آســيا را انتخاب "نند. به نقل از فا"س، به خاطر ٦٦ سالگ� "نفدراسيون 
فوتبال آســيا، "اربران ا!ن سا!ت م� توانند با بررس� مهاجمان گذشته "ه به عنوان اسطوره 
مطرح شــدند و نيز باز!�نان بزرگ و ســتاره ها� آ!نده دار فوتبال در قاره آسيا، ٣ مهاجم برتر 
خــود را انتخــاب "نند. هر چنــد باز!�نان بزرگ� در ا!ن فهرســت ٩ نفــره از جمله باز!�نان 
تيم ها� غرب آسيا د!ده نم� شود ول� عل� دا!� در "نار هيده توش� نا"اتا و سون هيونگ مين 

از جمله افراد� هستند "ه نامشان در "نار د!گر مهاجمان قاره "هن د!ده م� شوند. 

مجيدى بهترین شماره ٧ ليگ قهرمانان می شود؟ رقابت دایی با چشم بادامی ها سوال روز چهره روز

رسول پناه خرداد مدیرعامل پرسپوليس 
می شود؟

در  "ــه  رســول پناه   �مهــد
آخر!ــن روزها� ســال ٩٨ با 
حفــظ ر!اســت هيئت مد!ــره 
به عنوان سرپرســت باشــگاه 
شــد،  معرفــ�  پرســپوليس 
 �اتفاق غيرمنتظره ا چنانچه 
ح�ــم   �زود بــه  ندهــد  رخ 
را  پرســپوليس  مد!رعاملــ� 

در!افــت خواهــد "رد. سرپرســت باشــگاه پرســپوليس 
"ــه رابطــه خوب� بــا وز!ــر ورزش دارد به تازگــ� روابط 
خوبــ� هــم با "ارگــزار ا!ــن باشــگاه پيدا "ــرده و نقش 
ز!ــاد� در ادامه هم�ار� باشــگاه بــا ا!ن "ارگــزار ا!فا 
"رد. رســول پناه قرار اســت تــا اواســط خردادماه ح�م 

مد!رعامل� باشگاه پرسپوليس را در!افت "ند.

تکذیب جدایی صيادمنش از فنرباغچه
باشــگاه فنرباغچــه تر"يــه بــه صــورت رســم� جدا!ــ� 

اللهيار صيادمنش از ا!ن تيم 
را ت�ذ!ــب "ــرد. ا!ــن روزها 
اخبار ضــد و نقيضــ� درباره 
ادامــه همــ�ار� !ــا جدا!ــ� 
اللهيــار صيادمنــش، باز!�ن 
ا!ران� تيــم فوتبال فنرباغچه 
به گوش م� رســيد. سرانجام 
باشــگاه تر"يه ا� ظهر د!روز 

بيانيه ا� صادر "رد و به صورت رســم� خبر جدا!� ا!ن 
باز!�ن جــوان ا!رانــ� را رد "رد. در بيانيه ا!ن باشــگاه 
آمده: «تصميم� برا� لغو قرارداد باز!�ن تيم فوتبال ما 
وجود ندارد.» اللهيار صيادمنش در خرداد سال ١٣٩٨ 
 ١١ �از اســتقالل جدا شــد و بــه فنرباغچه پيوســت. و
شهر!ور ١٣٩٨ به صورت قرض� به استانبول اسپور در 

دسته اول تر"يه منتقل شد.

اظهار نظر عجيب نيکبخت واحدى!
باز!�ن ســابق پرســپوليس و 
اســتقالل گفت: «بــه نظر من 
!ــا با!ــد مســابقات را تعطيــل 
را  باز� هــا  ا!ن "ــه  !ــا  "ننــد 
را  قهرمــان  و  دهنــد  ادامــه 
در  "ننــد  مشــخص  ا!نگونــه 
غيــر ا!ــن صــورت قطعــا حق 
تيم هــا� د!گر ضا!ــع خواهد 

شــد.» عليرضا ني�بخت واحــد� درباره ا!ن "ــه در مقام 
پيش�ســوت� استقالل اســت !ا پرســپوليس عنوان "رد: 
 �«من اســتقالل�  هســتم "ه مدتــ� در پرســپوليس باز

"رده ام!»

بازیکن سابق سرخابی به ایتاليا رفت
 �تصميم گيــر آن�ــه  از  بعــد 
تعطيلــ�  !ــا  شــروع  دربــاره 
 ٢٠ �ليــگ برتــر بــه روزهــا
مو"ــول  ارد!بهشــت   ٢٥ تــا 
بــا  گل گهــر  باشــگاه  شــد، 
درخواســت مرخص� گادو!ن 
 �نيجر!ــه ا مهاجــم  منشــا، 
خــود موافقت "رد. منشــا "ه 
سابقه حضور در پرسپوليس و 

استقالل را دارد بعد از تعطيل� ليگ برتر به خاطر و!روس 
"رونــا در ا!ران مانده بود و نم� توانســت برا� مالقات با 
همســر و فرزندش به ا!تاليا برود، از ا!ن فرصت استفاده 
"رد و با مرخص� !D هفته ا� عازم ا!تاليا شد. قرار است 

با شروع تمر!نات گل گهر، منشا به ا!ران برگردد.

پرتاب اوت ميالد محمدى سوژه فيفا شد!
 �پرتــاب اوت ميــالد محمــد
مقابــل تيــم ملــ� اســپانيا در 
ســوژه  جام جهانــ� ٢٠١٨، 
د!روز فيفا شده است. صفحه 
نوشــت:  فيفــا  جام جهانــ� 
«مم�ن است آنگونه "ه ميالد 
نباشد  م� خواســت   �محمد
امــا حر"ات آ"روباتيــD او در 

جام جهان� ٢٠١٨ روســيه خاطره ســاز شــد. هواداران 
ا!ران� هميشه افتخار م� "نند؛ تيم مل� ا!ران با اختالف 
 �"م نســبت به اســپانيا و پرتغال از صعــود به مرحله بعد

جام جهان� بازماند.

ماجراى حقوق ١۵ ميليونی مدیرعامل استقالل
احمد سعادتمند پيرامون خبر درخواست حقوق ١٥ ميليون 
تومانــ� "ــه ا!ن روزهــا به !�� از حواشــ� مهم در باشــگاه 
اســتقالل تبد!ل شــده اســت و اظهارات خليل زاده در ا!ن 
موردگفــت: «با!د به اطالع برســانم در جلســه هيات مد!ره 
 �بنده تقاضا� حقوق ١٥ ميليون� ندادم، بل�ه جناب منزو
"ه به بنده لط� داشــتند فرمودنــد حقوق مد!رعامل قبل� 
٢٥ ميليون تومان هســت و شما هم طبق قانون و عرف با!د 
٢٥ ميليون تومان در!افت "نيد. اما بنده عرض "ردم طبق 
قانــون تجارت، حقوق پا!ه مد!ر عامل از ١٥ ميليون شــروع 
م� شــود و با "ســر ١.٥ ميليون تومان ماليات و بيمه جمعا 
م� شــود ١٣.٥ تومــان "ه من هــم "متر!ن مبلــغ را !عن� 

همان ١٣.٥  ميليون تومان را نوشتم.»
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