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علینژاد :از ممنوعیت حضور خارجیها
در فوتبال دفاع میکنم

بــا اتمــام بررســیها در پرونــده اقدامــات دخیــل در موضــوع قــرارداد
فدراســیون فوتبــال با مارک ویلموتس ،ســرمربی ســابق تیــم ملی ،این
گــزارش نهایی بــرای دادســتان عمومی و انقالب تهران ارســال شــد .در
ایــن گزارش ،پرونده  8نفر به اتهــام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین
بــر ذمه فدراســیون و ورود خســارت به امــوال دولتی و حقــوق عمومی و
تضییع آنها به دادستان عمومی و انقالب تهران ارسال شد.

درخشش ستاره ایرانی ،پورتو را مجاب کرد

یک رســانه اسپانیایی به تمجید از مهاجم ایرانی ریوآوه و احتمال انتقال
این بازیکن به پورتو پرداخت .به گزارش ســایت « »vipdeportivoاسپانیا
بالفاصلــه بعد از درخشــش مهدی طارمــی در اولین فصل حضورش در
لیگ پرتغال ،پورتو سریعاً وارد عمل شد تا این مهاجم گلزن را به خدمت
بگیرد .طبق گزارشهای رســیده تمام توافقات بین طرفین انجام شده و
به محض بازگشت طارمی از ایران قراردادش با پورتو امضا میشود.

دیاباته بمب نقل و انتقاالت سری آ میشود؟

علــی نوری ،ســردبیر مجله فوتبال عــراق دیروز در توئیترش از پیشــنهاد
یک باشــگاه فوتبال عربستانی به بشار رســن ،هافبک عراقی پرسپولیس
خبر داد .همچنین سایت «اخبار الکره العراقیه» از مبلغ پیشنهادی این
باشــگاه متمول سعودی به رسن پرده برداشــت .طبق ادعای این رسانه
عراقی باشــگاه عربســتانی پیشــنهاد  3میلیون ریالی(تقریبــا  18میلیارد
تومان) به هافبک پرسپولیس داده است.

واکنش باشگاه استقالل به سفر سعادتمند به ایتالیا

احمد ســعادتمند مدیرعامل اســتقالل جهت مذاکره مستقیم با وینفرد
شــفر و آنــدرهآ اســتراماچونی جهــت کاهــش محکومیتهــای مالی این
باشــگاه ،صبح دیروز راهی اروپا شــد .به گزارش ســایت باشگاه استقالل،
سعادتمند جهت گرفتن تخفیف و کاهش محکومیتهای سنگین مالی
که شــامل حال استقالل شده با مربیان مذکور ،مذاکرهای انجام میدهد
تا منافع و صرفه و صالح باشگاه استقالل تأمین شود.

نوراللهی به دربی میرسد؟

علیرضــا حقیقــت پزشــک پرســپولیس دربــاره آخرین وضعیــت احمد
نوراللهــی برای حضور در دیــدار دربی به فارس گفــت« :نوراللهی امروز
(دیــروز) در تمرین زیرنظر کادر پزشــکی کار با وزنه انجــام داد و احتمال
دارد بتواند از فردا نرمدوی در زمین را شروع کند».

200هزار دالر در حساب بویان

باشــگاه اســتقالل مبلغ 200هــزار دالر به حســاب بویان نایدنــوف واریز
کرد تا خطری از جانب این بازیکن باشــگاه استقالل را تهدید نکند .این
اتفاق در حالی رخ داده که استقالل به این بازیکن حدود  300هزار دالر
بدهی داشت.

بــه نظر میرســد که نام لیــگ اروپا را
بایــد به ســویا تغییر داد .چــرا که این
تیم اســپانیایی با  2-3شکســت اینتر
در فینال جمعه شب ،برای ششمین
مرتبــه قهرمــان ایــن رقابتها شــد و
جــام را باالی ســر بــرد .موضوعی که
ســوژه ایــن روزنامــه هــم شــده و تیتر
«ســویا لیــگ!» را بــرای آن برگزیــده
است.

با شکســت اینتــر در فینــال لیگ اروپا
مقابــل ســویا ،آینــده آنتونیــو کونتــه
ســرمربی این تیم مبهم شــده است.
در ایــن شــرایط ،ایــن روزنامــه هم با
تیتــر «کونتــه ،آیــا تــو مــیروی؟» بــه
انتقــاد از ایــن مربی مطــرح ایتالیایی
پرداختــه و خواهــان جدایــی او شــده
است .خواســتهای که به نظر میرسد
هواداران اینتر هم دارند.

هــری مگوایر کاپیتان منچســتر یونایتد
با قانونشــکنی در یونان دســتگیر شد.
او که گرانترین مدافع جهان اســت ،در
جزیــره میکونــوس مشــغول گذراندن
تعطیــات بــود کــه بــا پلیــس درگیــر
و ســپس بازداشــت شــده اســت .ایــن
روزنامــه هم بــا پرداختن بــه این خبر،
عنــوان «مگوایر دســتگیر شــد» را روی
جلد خود برده است.

آماری از بهترینها و بدترینهای لیگ برتر نوزدهم

پرسپولیس رکوردها را ربود

حامد جیرودی  /نوزدهمین دوره لیگ
برتــر فوتبــال ایران پنجشــنبه گذشــته
بــا برگــزاری بازیهای هفته ســیام به
پایــان رســید .رقابتهایی کــه در واقع
ســی و هفتمیــن دوره لیــگ فوتبــال
ایران به شــمار میرفــت .در این دوره
هماننــد  6دوره پیــش از آن (لیــگ
سیزدهم به بعد)  16تیم در مسابقات
حضــور داشــتند کــه شــامل  14تیــم از
لیــگ هجدهــم و گلگهر و شــاهین به
عنــوان قهرمــان و نایــب قهرمــان از
لیــگ آزادگان بودنــد .ایــن مســابقات
کــه قرار بود ابتــدا از  3مرداد و ســپس
 ۱۰مــرداد  ۹۸آغاز شــود ولــی بهعلت
استانداردسازی ورزشــگاهها به تعویق
افتــاد و از  ۳۱مرداد آغاز شــد .در ادامه
و بــه علت شــیوع ویــروس کرونا ،لیگ
در پایان هفته بیســت و یکم به حالت
تعلیــق درآمــد و از تاریــخ  ۴تیر ۱۳۹۹
بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی،
ادامهیافــت و در نهایــت  30مرداد 99
بــه پایان رســید تا شــاهد طوالنیترین
دوره این رقابتها باشیم.
ëëرکوردهای پرسپولیس
در ایــن دوره از مســابقات،
پرســپولیس برای چهارمیــن بار پیاپی
به عنــوان قهرمانی دســت یافت تا به
اصطالح دســت به پوکــر بزند .عنوانی
کــه بــرای اولیــن بــار اســت که توســط
یــک تیــم به دســت آمد .سرخپوشــان
پایتخت کــه در لیگهــای اول و هفتم
نیز بــه عنوان قهرمانی رســیده بودند،
حــاال  6قهرمانــی در ایــن رقابتهــا
دارند تــا پرافتخارترین تیــم حاضر در
ایــن رقابتها باشــند .پرســپولیس در
ایــن فصل بــا  67امتیاز ،عنــوان تیمی
را که بیشــترین امتیاز را در لیگ کسب
کــرده هم از آن خود کرد .در این فصل
اســتقالل بــه عنــوان تیــم دوم و فوالد

به عنوان تیم ســوم ســهمیه صعود به
مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا را
کســب کردند .فوالدیها حاال بعد از 4
دوره غیبت در آســیا ،میتوانند در این
مسابقات حضور پیدا کنند.
ëëیحیی قهرمان ایرانی
پرســپولیس کــه در نیم فصــل اول
با هدایت گابریل کالدرون صدرنشــین
لیگ برتر شــده بود ،پــس از رفتن این
مربی آرژانتینی ،هدایت نیمکت خود
را بــه یحیــی گل محمــدی ســرمربی
نیــم فصــل اول شــهر خــودرو ســپرد و
توانســت با او هم قهرمان شود .یحیی
در شــرایطی اولیــن قهرمانــی خود در
لیگ برتر را به عنوان ســرمربی جشــن
گرفــت کــه پیــش از او قرمزهــا در 3
دوره بــا مربیگــری برانکــو ایوانکوویــچ
به ایــن عنوان رســیده بودنــد .در واقع
گل محمدی ،توانســت پس از عبداهلل
ویســی کــه اســتقالل خوزســتان را در
لیــگ پانزدهــم قهرمان کــرده بود ،به
عنــوان یــک مربــی ایرانــی پــس از 3
دوره به قهرمانی برســد .یحیی بعد از
علــی پروین ،امیــر قلعه نویــی ،فرهاد
کاظمی ،افشــین قطبی ،حسین فرکی،
مجیــد جاللــی ،علــی دایــی و عبداهلل
ویســی ،نهمین مربی ایرانــی قهرمان
لیگ است.
ëëتغییر مربیان
در لیــگ نوزدهــم ،تنهــا فــوالد
بــا هدایــت جــواد نکونــام و ســایپا
بــا مربیگــری ابراهیــم صادقــی
نیمکتهــای خــود را تغییــر ندادنــد و
 14تیــم دیگر به دلیــل نتایج ضعیف،
توافق دو طرفه یا فسخ قرارداد ،مربی
جدیــدی را انتخاب کردنــد .این اتفاق
برای شــاهین ( 4بــار) و تراکتور ،پارس
جنوبــی ،ذوب آهن ( 2بــار) رخ داد که
در نوع خود عجیب بود.

ëëسقوط بوشهریها
در این فصل شاهین و پارس جنوبی
بــه ترتیــب در رتبههــای شــانزدهم و
پانزدهــم قــرار گرفتــه و بــه دســته اول
سقوط کردند تا استان بوشهر در فصل
آینده نمایندهای در لیگ برتر نداشــته
باشــد .شــاهین که در لیگهای نهم تا
یازدهم در لیگ برتر بود ،در بازگشــت
دوبــاره خود تنها یک فصــل دوام آورد
و پارس جنوبی هم که از لیگ هفدهم
در این رقابتها حضور داشت ،پس از
 3فصل جایگاه خود در این مســابقات
را از دســت داد .در ایــن دوره 4 ،تیــم از
اســتان تهــران 3 ،تیــم از خوزســتان2 ،
تیــم از آذربایجــان شــرقی ،اصفهان و
بوشــهر و یــک تیم از خراســان رضوی،
مازندران و کرمان حضور داشتند.

ëëدیاباته؛ ششمین آقای گل خارجی
در ایــن دوره از مســابقات شــیخ
دیاباتــه مهاجم اهل مالی اســتقالل با
 15گل زده عنــوان آقــای گلــی را از آن
خــود کــرد .ایــن در حالی اســت که در
لیــگ هجدهم نیــز کی روش اســتنلی
(سپاهان) و لوسیانو پریزا مندز (فوالد)
عنوان آقای گلــی را به عنوان بازیکنان
خارجــی (برزیلــی) از آن خــود کــرده
بودنــد .پیــش از ایــن عرفــان اولــروم
(ابومســلم  -لیــگ ششــم) ،عمــاد
محمدرضــا (ســپاهان  -لیــگ نهــم)،
ادر لوســیانو ادینهــو (تراکتــور  -لیــگ
چهاردهــم) ،آقــای گل شــده بودنــد و
دیاباته ششمین آقای گل خارجی این
رقابتهاســت .دیاباته بــه همراه علی
علیپور مهاجم پرسپولیس و کی روش

اســتنلی بازیکنانــی بودنــد کــه در یک
بازی موفق به هت تریک شدند.
ëëبهترین پاسورها
در لیگی که به پایان رســید ،مهدی
قائــدی (اســتقالل) و میــاد جهانــی
(صنعــت نفت آبادان) بــا  8پاس گل
بهتریــن پاســورهای لیــگ شــدند ولی
قائــدی  2پنالتــی هم گرفت تــا در این
ردهبندی در جایگاه نخست باشد.
ëëبهترینها و بدترینها
در این دوره ،بیشــترین برد توســط:
پرســپولیس بــا  ۲۱بــرد ،بیشــترین
بــرد پیدرپــی :پرســپولیس  ۷بــرد
( 2بــار) ،بیشــترین مســاوی :نفــت
مسجدســلیمان با  ۱۷بازی ،بیشــترین
مساوی پیدرپی :نفت مسجدسلیمان
و شاهین با  ۵بازی ،بیشترین شکست:

ششمین قهرمانی آندلسیها در لیگ اروپا رقم خورد

سهگانه به کدام تیم میرسد؟

سویا برنده همیشگی فینالها

گروه ورزشی  /فینال لیگ اروپا جمعه شب
در شــهر کلن آلمان برگزار شــد که طی آن
ســویا موفــق شــد اینتــر را  2-3شکســت
دهــد و دوبــاره قهرمــان ایــن تورنمنــت
شــود .این بــازی فراتر از حد انتظار شــروع
شــد و روملو لوکاکو با فراری ســریع پنالتی
گرفــت و دقیقــه  ۴آن را تبدیــل بــه گل
نخســت بازی برای اینتر کرد امــا در ادامه
ســویا بــه بــازی برگشــت و بــا  ۲ضربه ســر
دیدنــی از دییونــگ بــه گل رســید .اولــی
را مهاجــم هلنــدی در دقیقــه  ۱۲بــا ضربه
ســری شــیرجهای زد و دومــی را دقیقــه
 33بــا ضربــه ســر دیگــری به قعــر دروازه
هاندانوویــچ فرســتاد .با این حــال ،گودین
هــم دقیقــه  ۳۶بــا ســر دروازه ســویا را بــاز
کرد تا اینتــر بازنده به رختکــن نرود .نیمه
دوم را دو تیــم محتــاط تــر شــروع کردنــد
و فرصتهــای کمتــری نســبت بــه نیمــه

نخست خلق شد ،اما مهمترین فرصت را
لوکاکو در موقعیت تکبهتک از دست داد.
تا اینکه دقیقه  ۷۴قیچی برگردان کارلوس
با برخورد به پای لوکاکو تبدیل به گل سوم
ســویا شــد تا تیم اســپانیایی بازی را ببرد و

ساخت  3مدرسه در منطقه مرزی
توسط جمعی از کشتی گیران و ورزشکاران

سه مدرسه در مناطق مرزی شهرستان صالح آباد در منطقه مرزی ایران ،افغانستان
و ترکمنســتان توســط جمعی از کشــتی گیران و با کمکهای خیرین در حال ساخت
اســت .این مدارس با کمکهای مردمی در روســتاهای عباس آباد ،شهرک حاجی و
سیاه خوله در مرحله ساخت یا طراحی است و امکان حضور جمعی از دانشآموزان
در دوره دبســتان یــا ادامه تحصیــل وی در دوره دبیرســتان را فراهــم میکند؛ برخی
کشــتیگیران و چهرههــای مطــرح ورزش همچــون رســول خــادم ،حســن رحیمــی،
کمیل قاســمی ،احســان لشــکری ،امیــر توکلیان ،علــی اصغر بذری ،عبــاس طحان،
هــادی حبیبی ،رضا الیق ،عزتاهلل اکبری ،مهدی برائتی ،مصطفی علیزاده ،ســجاد
گنــجزاده ،بهمــن عســکری ،نجمــه خدمتــی ،نیلوفــر اردالن ،میمنت قاســم آبادی
و جمعــی دیگــر از ورزشــکاران رشــتههای مختلف به همــراه پرویز پرســتویی بازیگر
سرشــناس ســینما ،تئاتــر و تلویزیــون در قالــب مؤسســه خیریــن خادمیــن علی ابن
ابیطالــب(ع) در ایــن کارهــای خیر در اســتانهایی همچون سیســتان و بلوچســتان،
خراســان رضوی ،خوزســتان ،مناطق اطراف تهــران و ...حضور دارند و در چند ســال
اخیر ،کارهای خیریه زیادی را در مناطق مختلف کشور انجام داده اند که بسیار مورد
توجه دوستداران ورزش قرار گرفته است.

شــاهین بــا  ۱۶شکســت و بیشــترین
شکســت پیدرپــی :پیکان و شــاهین و
ماشینســازی با  ۶شکســت به دســت
آمد .بیشترین کلینشیت :پرسپولیس
بــا  ۱۶بــازی و کمتریــن کلینشــیت:
شــاهین بــا  ۵بازی بــود .ضمــن اینکه
ســپاهان در  ۸بــازی متوالی گل نخورد
کــه بهتریــن عملکرد این فصــل بود و
پیکان در  ۱۳بازی متوالی گل خورد که
ضعیفتریــن عملکــرد در ایــن فصل
بــه شــمار میرفــت .در ایــن دوره پیام
نیازمند دروازه بان سپاهان با  17کلین
شــیت ،بهتریــن عملکــرد را داشــت.
همچنیــن پرســپولیس بــا  16هفتــه
صدرنشــینی ،بیشــترین صدرنشینی را
داشــت .گفتنی است بیشــترین تعداد
هفتــه گلزنی به اســتقالل بــا گلزنی در
 ۲۶بازی و کمترین تعداد هفته گلزنی
به ســایپا و پــارس جنوبی بــا گلزنی در
 ۱۴بــازی تعلــق یافــت .البتــه بهترین
عملکــرد فصــل هــم بــه اســتقالل و
پرســپولیس بــا گلزنــی در  ۱۶هفتــه
متوالــی و ضعیفترین عملکرد فصل
هم مربوط به سایپاســت که در  ۹هفته
متوالی موفق به گلزنی نشد.
ëëتماشاگران
در لیــگ نوزدهــم و از هفته بیســت
و یکــم بــه بعــد تماشــاگران از حضور
در اســتادیومها بــه علت شــیوع کرونا
منــع شــدند ولی بــا ایــن حــال ،رکورد
تماشــاگران در بازیهــای خانگــی
متعلــق بــه پرســپولیس بــا مجمــوع
 248هزار تماشاگر و میانگین  27هزار
و  556تماشــاگر در هــر بــازی اســت.
پرتماشاگرترین بازی لیگ هم متعلق
بــه بــازی رفــت تراکتــور و اســتقالل در
ورزشــگاه یــادگار امام(ره) تبریز اســت
کــه  80هــزار تماشــاگر از آن دیــدن
کردند.

پاریسن ژرمن  -بایرن امشب در فینال

عکس :سایت یوفا

پیشنهاد  18میلیاردی سعودیها به رسن

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

گاردین اسپورت (انگلیس)

فاتح جام شــود .در پایــان ،لوک دی یانگ
به عنــوان بازیکن برتر زمین انتخاب شــد.
گفتنی است سویا  ۶مرتبه در فینال حاضر
بوده و هر  ۶مرتبه قهرمان لیگ اروپا شده
است .این نخستین قهرمانی یولن لوپتگی

با ســویا هم به شــمار میرفت .لوپتگی در
پایان این بازی گفت« :این قهرمانی برایم
بســیار خــاص اســت .ســویا پایانــی خوش
را رقــم زد ».آنتونیــو کونته ســرمربی اینتر
هم گفت« :تجربه ســویا باعث برتری شد.
مطمئن نیستم فصل آینده سرمربی اینتر
باشــم ».این بازی با یک اتفاق حاشــیهای
نیز همراه بود .به گزارش شــبکه «اســکای
اســپورت» ایتالیــا ،کونته به دلیــل اصابت
توپ به دست دیهگو کارلوس ،مدافع سویا
در داخــل محوطه جریمــه از داور خواهان
گرفتــن پنالتی بــود .در ایــن بیــن اور بانگا
ســتاره ســویا وارد این جدال شــد و موهای
ســرمربی نراتزوری را تمسخر کرد و گفت:
«موهــات طبیعــی اســت یــا کاله گیســه!»
کونته بهشــدت از این رفتــار بانگا عصبانی
شــد و بــه او گفــت« :آخــر بــازی منتظرت
هستم».

اعطای تابعیت لهستانی به میالد عبادیپور

میــاد عبادیپور ،دریافتکننده تیم ملی والیبال ایران و تیم اســکرابلچاتوف لهســتان
روز جمعه گواهی اعطای تابعیت لهســتانی را دریافت کرد .ریزارد چارنســکی ،معاون
حقوقی فدراســیون والیبال لهســتان این گواهی را به مناســبت  90سالگی باشگاه اسکرا
بلچاتــوف به عبادیپــور داد .اعطای ایــن گواهی به معنای دریافت تابعیت لهســتانی
از ســوی عبادیپور نیســت ،بلکه بدین معنا اســت که وی اجازه این درخواست را دارد.
عبادیپــور درمــورد ایــن اتفاق اظهار داشــت« :پیــش از برگــزاری بازی با یاستربســکی
مســئوالن باشگاه به مناســبت  90سالگی باشگاه اقامت کشور لهســتان را به من دادند.
البته از نظر بازی در تیم ملی ایران هیچ مشــکلی ندارم و میتوانم بازهم با لباس تیم
ملــی کشــورم به میدان بروم ».کنراد پیچســکی ،رئیس باشــگاه اســکرابلچاتوف هم در
پاسخ به این سؤال که تابعیت لهستان برای عبادیپور به چه معنا است ،اظهار داشت:
یپور  3فصل است که با پیراهن اسکرابلچاتوف برای ما بازی میکند و به همین
«عباد 
دلیل ما تصمیم گرفتیم که اقامت کشورمان را به وی بدهیم .گرفتن اقامت لهستان به
این معنی نیســت که با عبادیپور بهعنوان یک بازیکن ملی رفتار میشــود .او همچنان
بهعنوان یک فرد خارجی محســوب میشود ،اما از مزایای دیگری برخوردار خواهد بود
که مهمترین آنها تســهیل ســفر اســت ».همچنین سایت لهســتان پلستاسپورت هم
درخصوص این اتفاق نوشت که عبادیپور یک بازیکن لهستانی نشده است.

لیگ قهرمانان اروپا

ســایت « »derbyderbyderbyایتالیــا در گزارشــی نوشــت« :بدون شــک
رقابت در لیگ برتر فوتبال ایران رقابت سطح باالیی در دنیا نیست ولی
شــیخ دیاباته ،مهاجم ســابق بنوونتــوی در فصل  2018-2017در ســری
آ را بــه یــاد میآوریــد که از تیم عثمانلی اســپور به صــورت قرضی آماده
بود .او در این فصل در لیگ ایران عنوان آقای گلی را کســب کرده اســت.
میانگین آمار گلزنی دیاباته( )0.73در یک دهه گذشــته در سری آ باالتر
از مهاجمان سرشناســی مثل کاوانی و لوکاکو( )0.71است .همچنین آمار
شــیخ از رونالدو و زالتان( )0.69هم باالتر اســت .دیاباته در فصل -2019
 2020در لیــگ فوتبال ایران ســتاره
اســتقالل بــوده اســت .مهاجم 32
ســاله بــا زدن  15گل در  20بــازی
عنــوان آقای گل ایــران را فتح کرد.
اکنون با بازگشــت بنوونتو به سری آ
شاید رئیس این باشگاه روی ستاره
ســابق این تیم حســاب باز کند و او
را بــه عنــوان بمب نقــل و انتقاالت
بنوونتو به این تیم برگرداند».

آس (اسپانیا)

اخبــــار

گزارش سازمان بازرسی درباره پرونده ویلموتس

editorial@irannewspaper.ir

عکس :سایت باشگاه پرسپولیس

مهــدی علینــژاد ،معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــهای وزارت
ورزش و جوانان در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد
درخصــوص موفقیتهــای ورزش در چند ســال اخیر صحبــت کرد و در
ادامه بیان داشت« :با حضور مربیان خارجی مخالف نیستیم و حتماً در
صورت نیاز به انتقال دانش ،الزم اســت از مربیان خارجی استفاده کنیم
و در عین حال فدراســیونها باید به استفاده از مربیان داخلی توجه ویژه
داشــته باشــند .تا اواخر مهر فرآیند ورود اســتقالل و پرســپولیس به بازار
ســرمایه آغاز میشــود و همچنین در حــال رفع ایرادات اساســنامهها در
شورای نگهبان هستیم».
او افزود« :در ســال گذشــته  ۶میلیون و  ۶۷۳هزار یورو از طریق بانک
مرکــزی ارز نیمایــی به فدراســیونهای مختلــف در این زمینــه پرداخت
شــد.امور مربــوط بــه اســتخدام  ۷۳ورزشــکار در طول یکســال گذشــته
پیگیــری شــد و برخــی از ایــن پیگیریها نتیجــه بخش بــوده و برخی نیز
در دســت پیگیــری اســت و  ۸۹مــورد نیــز معافیــت از خدمت ســربازی
داشــتهایم .وزارت ورزش و جوانــان در مــورد باشــگاههای اســتقالل و
پرســپولیس قانون ممنوعیت جذب بازیکنــان و مربیان خارجی را به کار
برد و سازمان لیگ نیز در مورد سایر تیمها چنین تصمیمی را اتخاذ کرد
که بنده از آن دفاع میکنم».
علینــژاد در مــورد درخواســت
فدراســیون کشــتی مبنــی بــر از
ســرگیری تمرینــات و اردوهای این
رشــته ورزشــی ،گفــت« :جلســهای
بــا مســئوالن وزارت بهداشــت
مختــص بــه رشــته کشــتی انجــام
شــد و موافقتهــای اولیــه صــورت
گرفتــه اســت و امیدواریــم بتوانیم
اردوهای ملی را بهصورت قرنطینه
و بــا رعایــت پروتکلهای بهداشــتی آغاز کنیــم .البته در مــورد لیگهای
رشــتههای پربرخورد موافقتی نشــده اســت ».او با اشــاره به اینکه آخر و
عاقبــت ورزشــکاران مهاجــرت کرده نیز مشــخص اســت ،بیان داشــت:
«حمایــت مــردم و دولــت ایــران بــود که ایــن ورزشــکاران بر اســاس آن
توانســتند بــه موفقیتهایی دســت یابنــد و عمالً پــس از مهاجرت دچار
افت شــدیدی شدند و نتوانســتهاند توفیقی به دست آورند .به طور حتم
مهاجرات اگر به یک ابزار سیاســی تبدیل شــود و علیه مردم و حاکمیت
باشد ،جای اشکال دارد و از فدراسیونها میخواهیم هم مراقبت کنند و
هم در صورت لزوم برخوردهای الزم را مدنظر قرار دهند».
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انتظارها به ســر رســید و پاری ســن ژرمن و بایرن مونیخ
ســاعت  23:30امشــب فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا را
برابــر هم برگزار میکنند .پاری ســن ژرمن قهرمان لیگ
فرانسه ،جام حذفی و جام اتحادیه در حالی پا به میدان
لیســبون میگــذارد که در بــازی برابــر آتاالنتا در آســتانه
حذف شــدن بود ولی توانست به مســابقات برگردد و در
ادامه با برتری قاطع  0-3برابر الیپزیش ،نشان داد عزم
خود را برای قهرمانی جزم کرده است.
در طــرف مقابل ،بایرن مونیــخ بعد از برد پرگل برابر
چلســی توانســت بارســلونا را در عجیبترین نتیجه این
فصل  2-8شکســت دهد .تیمی کــه در ادامه لیون را نیز
با  3گل شکســت داد و فینالیســت شــد .بــردی که باعث
شــد خیلیهــا بعــد از این بــازی بایــرن مونیــخ را مدعی
قهرمانــی بداننــد .در مقابــل ،پــاری ســن ژرمــن تاکنون
هیــچ قهرمانــی در لیگ قهرمانــان اروپا کســب نکرده و
امیدوار اســت بــرای اولین بار به این مهم برســد .این در
حالی اســت که بایرن  5قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
دارد و میخواهــد برای ششــمین بار ایــن جام باارزش را
به دست بیاورد.
ایــن دیــدار تقابــل دو مربی جــوان آلمانی نیز اســت.
هانســی فلیــک که کمتر کســی تصور میکــرد در این تیم
موفــق شــود و توخــل کــه در بوروســیادورتموند ســابقه
مربیگــری دارد و حــاال بــا پاریــس بــه این نتیجه رســیده
اســت .آخریــن بــاری کــه ســرمربیهای فینــال لیــگ
قهرمانان اروپا از یک کشــور بودنــد ،به زمانی برمیگردد
کــه بایــرن مونیخ و بوروســیادورتموند به فینال رســیدند
و تیــم یــوپ هاینکــس بــا گل دقایــق پایانی آریــن روبن
بــه برتــری و قهرمانی رســید و تیم یورگن کلــوپ را ناکام
گذاشت.

