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رسانهها از مذاکرات مثبت جیونتولی و زنیت سن پترزبورگ خبر دادند

توافق  15میلیون یورویی برای انتقال سردار به ناپولی

سوژه

رســانههای معتبــر ایتالیایــی
و اروپایــی از توافــق باشــگاه
ناپولــی و زنیــت بــرای انتقال
ســردار آزمــون بــه ایتالیا خبر
دادند .صبح دیروز رسانههای
مطرح ایتالیایی خبر توافقات
اولیــه ناپولی با ســردار آزمون
مهاجم زنیت سن پترزبورگ
را منتشــر کردنــد .براســاس گــزارش رســانههای مطرحــی چــون گل و گازتــا
دالاســپورت ،کریســتین جیونتولی مدیرورزشــی تیم فوتبال ناپولی که از ماهها
قبل پیگیر انتقال سردار آزمون بود با باشگاه زنیت به توافقات اولیه دست پیدا
کــرده و احتمــال توافق نهایی در حال حاضر خیلی زیاد اســت .گفته میشــود
ارزش آزمون  25ساله در حدود  15میلیون یوروست .با توجه به جدایی قطعی
مرتنــز و همچنیــن جدایی احتمالــی میلیک در خــط حمله ناپولــی ،جا برای
حضور ســردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت باز شــده اســت .تنها مشــکل سردار
برای حضور در ناپولی پاسپورت غیراروپایی او است که آن هم با احتمال ترک
باشــگاه لئوناردینیو و لوتزینو این مشکل برطرف خواهد شد و آزمون به راحتی
میتوانــد بــه ناپولی بپیوندد .دیــروز رســانههای ایتالیایی از جمله رســانههای
خبــری محلی ناپولی از این توافق به عنــوان اولین خرید ناپولی در خط حمله
برای فصل آینده نام بردند .آزمون که در ماه فوریه  2019با قراردادی سه و نیم
ســاله از روبینکازان به زنیت سنپترزبورگ پیوســت ،تاکنون در  45بازی برای
ل نیز برای این تیم روســی به ثمر رســانده است.
این تیم به میدان رفته و  26گ 
مهاجــم تیم ملی فوتبال ایران در فصل  2019-20هم در  29بازی ،آمار  14گل
زده و هفت پاس گل را از خود با پیراهن این تیم روسی برجای گذاشته است.

مســعود ســلطانی فر ،وزیــر ورزش و جوانان در دویســت و چهل و دومین
جلســه شــورای معاونــان ایــن وزارتخانه با اشــاره به بیانــات مقام معظم
رهبــری در توجــه به جوانان کــه در بیانیه گام دوم انقالب مــورد تأکید قرار
گرفته ،اظهار داشت :وزارت ورزش و جوانان پس از بیانیه گام دوم انقالب
اســامی ،بی درنگ به ســمت جوانگرایی رفت .رویکرد ما در بهرهگیری از
جوانان توجه جدی منطقی به توانمندی آنهاست ،به طوری که با آموزش
مدیریت و ضمن خدمت زمینه رشــد آنها را از پایه و به صورت پلکانی به
نحــوی فراهم کنیم تا در آینده بتوانیم از این نیروهای مجرب و کارآزموده
در سطوح مختلف مدیریتی استفاده کنیم».

رفعتی :از مجیدی خواهش میکنم فضا را متشنج نکند

داوود رفعتی رئیس ســابق دپارتمان داوری درخصوص نقل قولهایی که
برخــی از داوران ایــن روزها انجام دادهانــد ،اظهار داشــت« :داوران فعال
بهتر است در رسانهها مصاحبه نکنند .اینکه داوران به اشتباه خود اعتراف
کنند ،اصالً کار درســتی نیســت .شما در جام ملتهای آسیا یا جام جهانی
دیدهاید که یک داور بگوید من اشــتباه کردم؟ اشــتباه همیشــه وجود دارد،
داور هم انســان است و دچار اشــتباه میشود ولی اینکه مثالً داور بگوید در
دیدار استقالل اشتباه کردم کار درستی نیست .در آن بازی کمک داور یک
تصمیمــی گرفت و در نهایــت منجر به تصمیم جمعی گروه داوری شــد.
مجیــدی بزرگ خواهــش میکنم که یک مقدار ســعه صدر
مــن از فرهــاد
ِ
داشته باشد و فضای جامعه فوتبال را متشنج نکند».

خداحافظی داور والیبال ایران یک سال عقب افتاد

فرهاد شــاهمیری ،داور بینالمللی و مطرح والیبال ایران که در ســالهای
اخیــر در بزرگتریــن تورنمنتهــا قضــاوت کرده و پیــش از ایــن قراربود در
المپیــک  2020از دنیــای داوری خداحافظــی کنــد ،امــا باشــیوع ویــروس
کرونــا به نظر میرســد در تصمیم خــود تجدید نظر کــرده و تصمیم دارد
ایــن فصل برای حفظ آمادگــی خود در لیگ برتر نیز قضــاوت کند .فرهاد
شــاهمیری  56ســاله اســت وطبق قانــون  FIVBبــه عنوان داور ســطح A
میتواند تا  60ســالگی هم قضاوت کند .با ایــن حال داور المپیکی والیبال
ایــران تصمیم دارد بعــد از المپیک توکیو قضاوت را کنار بگذارد و احتماالً
در بخشهای مدیریتی فعالیت بیشتری کند.

عبداللهی مشاور عالی مدیرعامل استقالل شد

نصراهلل عبداللهی پیشکسوت استقالل با حکمی از سوی احمد سعادتمند
مدیرعامل این باشــگاه به عنوان مشــاور عالی مدیرعامل استقالل در تیم
بزرگساالن انتخاب شد .به گزارش باشگاه استقالل ،عبداللهی با این حکم
در تمام مراحل آماده ســازی ،اردوها و مســابقات تیم فوتبال بزرگســاالن
استقالل اعم از داخلی یا خارجی این تیم را همراهی میکند.

کلودیــو مارکیزیــو هافبــک پیشــین
یوونتــوس و تیم ملی ایتالیــا اعتقاد دارد
تا وقتــی احتمــال ابتال به ویــروس کرونا
نزدیک به صفر نشــده ،نباید مســابقات
ســری  Aاز ســر گرفته شــود .این روزنامه
هم این پرســش مارکیزیــو مبنی براینکه
«چــرا فوتبال باید از ســر گرفته شــود» را
تیتر یک خود کرده است.

باشــگاه رئــال مادریــد قصــد دارد فصل
آینــده  ۳۰درصــد از حقــوق همــه
کارمندانــش را کــم کنــد تــا صرفهجویی
کرده باشد .جالب اینکه تیم رقیب یعنی
باشگاه بارسلونا هم چنین قصدی دارد.
موضوعی که این روزنامه به آن پرداخته
و در تیتــر یــک خــود آن را «محصــول
بینایی» توصیف کرده است.

فوتبال امریکایی که نوعی ورزش گروهی
از خانــواده راگبــی فوتبــال اســت و در
ایاالت متحده امریکا بســیار رایج اســت،
از محبوبیــت زیــادی بیــن امریکایی هــا
برخــوردار اســت و حــاال قــرار اســت بــا
وجــود کرونــا دوباره از ســر گرفته شــود و
ایــن روزنامــه هم بــا تیتــر« ورزش به هر
قیمتی» به آن پرداخته است.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

تعطیلــی مســابقات ورزشــی به دلیل شــیوع کرونــا در کشــور باعث
دلتنگی خیلی از اهالی فوتبال و حتی هواداران این رشته شده است.
هجدهمینهفتهازمسابقاتلیگبرتربانواندرحالبرگزاریبودکه

شیوعاینویروسباعثشدتااینمسابقاتاوایلاسفندماهلغوشود.
درحالحاضربازیکنانفوتبالیستدرخانهمشغولتمرینهستندو
تالشمیکنندتاآمادگیخودرابرایازسرگیریاحتمالیلیگحفظ

قنبری :دلم برای خوشحالی بعد از گل تنگ شده
زهــرا قنبــری ،بازیکــن تیــم شــهرداری بــم
گفــت«:از  10اســفندماه در قرنطینــه
هســتم و با وســایل تمرینی کــه در خانه
دارم (توپ فوتبال و دمبل) ،تمریناتم
را برگــزار
میکنــم تــا
از شــرایط
خــوب بدنــی
فاصلــه نگیرم .البتــه تمرین
کردن با این شرایط ایده آل نیست
امــا بــه هــر حــال میتوانیــم بــا این
وســایل خودمــان را تــا حــدی آمــاده
نگه داریم .در این روزها بیشتر سعی
کــردم آشــپزی کــردن را یــاد بگیرم،
تالشــم بر این است که دست پختم
را خــوب کنم .تعطیلــی رقابتهای
لیــگ برتــر هــم به نفــع بازیکنــان و
هم به سود تیمها و مسئوالن برگزار
کننده اســت .با توجه بــه اینکه هنوز
درباره ادامــه بازیهای لیگ تعیین
تکلیف نشــده اســت با تیم و مربیان
ارتباطی نداریم».
او با اشاره به اینکه سعی میکنم در
طــول این روزها افکارم را تغییر دهم و
کمتر به کرونــا و دلتنگیهایم فکر کنم،
بیان داشت« :البته فکر نکردن به فوتبال
خیلی سخت است .میتوانم دلتنگیهای
دیگری همچون (حضــور در میهمانی و )...
را تــا حدی تحمل کنم امــا تحمل بازی

نکردن فوتبال به هیچ وجه شدنی نیست .در
طول این مدت بیشتر در کنار خانواده بودم و
روزهایی که کمتر در کنارشــان بــودم جبران
شد و این موضوع بسیار خوبی بود اما برخی
از دلتنگیهــا را نمیتــوان بــه هیــچ عنــوان
تحمل کــرد ».بازیکن تیم شــهرداری بم در
ادامه ایــن گونه درخصــوص دلتنگیهایش
صحبت کرد« :اصلیترین دلتنگیام فوتبال
اســت و برای حضور در زمین لحظه شماری
میکنــم .بــرای ما فوتبالیســتها کــه هر روز
ســر تمریــن میرویــم و همتیمیهایمان را
میبینیم ،گذراندن این روزها در خانه بسیار
ســخت است .ما صدرنشــین لیگ هستیم و
همه چیز به ســود ما بود تــا اینکه کرونا آمد.
 4هفته از مسابقات لیگ باقی مانده و قطعاً
تیمــی نمی تواند شــهرداری بــم را در این 4
هفته بگیــرد ».قنبری در حال حاضر  18گله
اســت و بــا ســمیه خرمــی بازیکــن  26گله و
صدرنشین آذرخش کردستان 8 ،گل فاصله
دارد .او صحبتهای خــود را این گونه ادامه
داد« :رســیدن بــه ســمیه خرمــی کار بســیار
سختی اســت اما  4بازی باقی مانده و تالش
میکنــم در این  4بازی چنــد گل دیگر بزنم.
دلــم بــرای گل زدن و خوشــحالی بعد از گل
تنگ شده و دوست دارم هرچه زودتر جشن
قهرمانیمان در لیگ برگزار شــود .امیدوارم
بازیهــای لیگ بعــد از ماه مبــارک رمضان
ادامــه یابد و ما بتوانیم قهرمان لیگ شــویم
و جشن قهرمانی را برگزار کنیم».

فرهمند :باید به فکر زندگی مسالمت آمیز با کرونا باشیم
الهــام فرهمنــد از  15اســفند روزهــای قرنطینه
را پشــت ســر گذاشــت  .بازیکــن تیــم آذرخش
کردســتان در پاســخ بــه این ســؤال کــه در طول
این مدت بیشــتر پیگیر چه کاری بودید؟ گفت:
«کار خاصــی انجام نمــی دهم و همانند ســایر
مردم با همســرم (حســین پاپی ،کاپیتان سابق
ســپاهان) فیلم تماشــا میکنم .حســین عاشق
فیلمهای اکشــن اســت و به این دلیــل در طول
ایــن مدت فیلمهای اکشــن زیادی بــا همدیگر
تماشا کردیم ».او در پاسخ به این سؤال که آیا به
همراه حسین پاپی فیلم بازیهای تان در لیگ
برتر را نیز تماشــا کردید؟ افزود« :من و حســین
ازدواج نکردیم و دوران عقدمان را میگذرانیم.
متأسفانه فیلم بازیهای لیگ برتر وجود ندارد
و اگر بود فیلم بازیهایمان را تماشا میکردیم.
دوران بســیار ســختی اســت و امیــدوارم که این
دوران هرچه زودتر تمام شود».
در روزهــای قرنطینه فرهمند در اینســتاگرام
خــود چالشــی درخصــوص روپایی با دســتمال
کاغذی به راه انداخت و از دوستان خود خواست
در ایــن چالــش شــرکت کننــد .ایــن ملیپــوش
فوتبــال بانــوان درخصوص این موضــوع اظهار
داشــت« :حقیقتــاً پیــش از انتشــار آن ویدئــو در
اینســتاگرام بــرای روپایــی زدن ،تمریــن نکــرده
بــودم و بــه ایــن دلیــل نتوانســتم زیــاد روپایــی
بزنم .حســین که اصالً نتوانست روپایی بزند اما
فکــر میکنم مــن حداقــل  2روپایی بیشــتر از او
زدم .در طــول دوران قرنطینــه بازیکنــان زیادی
چالشهایــی بــه راه انداختنــد امــا چالــش دراز

بوندسلیگا نیامده متوقف میشود؟

شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان باعــث لغــو
مســابقات شــد امــا از برخی نقــاط جهان خبر
میرسد که برنامههایی برای پیگیری احتمالی
مسابقات خود دارند .این روزها دنیای فوتبال
با اشــتیاق منتظر روز  27اردیبهشــت و شروع
مجــدد بوندسلیــگا بــه عنــوان اولیــن لیــگ
بزرگ دنیا اســت .ولی با اعالم باشــگاه دینامو
درســدن که در بوندسلیــگا 2و در قعر جدول
حضــور دارد مبنــی بــر اینکــه تســت کرونــای
دو بازیکنــش مثبت اعالم شــده ،این باشــگاه
همــه بازیکنان تیم اصلی خــود را به قرنطینه
فرســتاده و نمیتوانــد طبــق برنامــه در اولین
بــازیاش مقابــل هانوفــر بــه میدان بــرود .در
اطالعیه باشــگاه درســدن چنین آمده اســت:
«نهاد بهداشتی ایالتی درسدن بعد از بررسی
دقیق این شــرایط تصمیم گرفــت که کل تیم
اول باشــگاه و از جملــه کادر فنــی و نیروهــای
خدماتی به خانههای خود فرستاده شده و در
یک قرنطینه  14روزه قرار بگیرند».
این باشــگاه اعالم کرد« :قرنطینه  14روزه تیم
مــا بر اســاس قواعد مربوط به حفظ ســامت
عمومی در بحران اپیدمی اعالم شــده اســت.
مــا بــر اســاس برنامــه اعــام شــده قبلــی روز
 28اردیبهشــت باید در هفته بیســت و ششــم
بوندسلیگا 2به مصاف هانوفر میرفتیم ولی
به دلیل شــرایط جدید شرکت ما در این بازی
غیرممکن است ».از اروپا هم خبر میرسد که
بازیهای باقی مانده لیگ قهرمانان این قاره
بــه احتمال فراوان در آگوســت (مــرداد) آغاز
شــود و فینال در روزهای پایانی این ماه برگزار
شود .ژان میشــل اوال ،رئیس لیون در چند روز
گذشته در یک مصاحبه زمان از سرگیری لیگ
قهرمانان اروپا را اعالم کرد.
او گفــت« :بازی برگشــت مــا برابــر یوونتوس
هفتــم آگوســت ( ۱۷مرداد) در تورین و پشــت
درهای بســته خواهد بود ».همــه از این اظهار
نظر شــگفت زده شــدند چون هنوز یوفا اعالم
نکــرده اســت کــه بازیهــا چــه زمانــی شــروع
خواهنــد شــد .در لیــگ قهرمانان چهــار بازی
برگشــت یک هشــتم نهایی باقی مانده است.
یوونتــوس -لیــون ،منچسترســیتی-رئال
مادریــد ،بایــرن مونیخ-چلســی و بارســلونا-

کنند.بههمینبهانهخبرنگار«ایران»بادوبانویملیپوشفوتبالدر
روزهــای کرونایی گفتوگویی انجام داد .الهام فرهمند و زهرا قنبری
از دلتنگیهای خود و شرایط سپری کردن این روزها صحبت کردند.

و نشســت کریســتیانو رونالــدو را خیلی دوســت
داشــتم .البته چالــش دراز و نشســت او نیازمند
توان باالی بدنی است ».فرهمند در ادامه درباره
روزهای خوب گذشته و برگزاری مسابقات لیگ
صحبت کرد« :شرایط تیم آذرخش خوب است
و تیم ما در حال حاضر با یک بازی بیشتر نسبت
بــه تیــم شــهرداری بــم در رده دوم جدول
لیگ قرار گرفته .بازیهای بسیار سخت
و شیرینی را پشت
ســر گذاشــتیم
و امیــدوارم هــر
چــه زودتــر آن
روزها برگــردد .روی کاغــذ امید به
قهرمانی داریم اما رســیدن به این عنوان کار
بســیار ســختی اســت .تیم ما با  18بازی 48
امتیازی اســت و با تیم صدرنشین  3امتیاز
فاصله داریم البته با یک بازی بیشتر نسبت
به شــهرداری بم ».این بانوی فوتبالیســت
امیدوار است که بعد از ماه مبارک رمضان
مســابقات لیــگ برگــزار شــود .او بیــان
داشــت« :حقیقتاً برای حضــور در زمین
فوتبال آماده نیســتم و باید تمرین کنم.
متأســفانه کرونــا زندگــی حرفــه ای ما را
تحت الشــعاع قــرار داده و از نظر من به
این زودیها از دست این ویروس خالص
نخواهیم شد .باید به فکر
زندگــی مســالمت
آمیــز بــا کرونــا
باشیم».

جزئیات قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون فوتبال

امضا به یورو ،پرداخت به ریال!

قــرارداد دراگان اســکوچیچ بــا فدراســیون فوتبــال مانند
قرارداد سایر مربیان از جمله مارک ویلموتس و کارلوس
کیروش دارای ابهام زیادی است .بعد از گذشت چندین
مــاه از این همکاری ،اکنون مشــخص شــده ادعای ریالی
بودن قرارداد این مربی واقعیت ندارد چرا که قرارداد به
یورو منعقد شده و براساس ارزش روز یورو در بازار ایران،
به این مربی پول پرداخت میشود .به گزارش ایسنا و به
گفته صادق درودگر ،دســتمزد اســکوچیچ برای هر سال
مبلغی در حدود  ۲۰۰هزار یورو اســت که این قرارداد در بهمن ماه منعقد شــده و از آن زمان
تاکنون ،یورو چند هزار تومان در بازار افزایش یافته و فدراسیون مجبور است هنگام پرداخت،
ارزش یورو براساس اعالم بانک مرکزی در هر روز را معیار محاسبه و تبدیل یورو به ریال قرار
دهد .با توجه به این موضوع ،ادعای فدراسیون فوتبال مبنی بر ریالی بودن دستمزد این مربی
زیر سؤال میرود .چرا که دستمزد سرمربی تیم ملی با توجه به صعودی بودن ارزش یورو در
ایران ،به طور مرتب شــامل افزایش قیمت میشود و ممکن است قرارداد  ۲۰۰هزار یورویی
به علت بازار حبابی ایران و در شرایطی که ارزهای خارجی دارای ثبات نیستند ،در تبدیل به
ریال ،افزایش یابد .فدراسیون فوتبال ،برای افزایش قیمت ارز در بازار ایران ،معیار  ۳۵درصد
افزایش قیمت در هر سال را قرار داده است .دستمزد حدوداً  ۲۰۰هزار یورویی اسکوچیچ در
بهمن ماه با قیمت هر یورو  ۱۵هزار تومان که توسط بانک ملی اعالم میشود ،محاسبه شده
اســت .اکنــون و بعد از گذشــت  3ماه از ثبــت این قرارداد ،هر یورو طبــق اعالم بانک مرکزی
 ۱۷هزار تومان اســت که در تبدیل یورو به ریال ،موجب افزایش تعهدات فدراســیون فوتبال
به اسکوچیچ میشــود ،البته فدراسیون به علت مشکالتش برای تهیه ارزهای خارجی ،این
دستمزد را به صورت ریالی به حساب سرمربی تیم ملی واریز میکند تا او مجدداًبرای انتقال
ایــن پــول از ایــران به خارج از کشــور ،ناچار به تبدیل ریــال به ارزهای خارجی باشــد .ابراهیم
شــکوری ،دبیرکل ســابق فدراســیون فوتبال چند روز قبل ادعا کرد که الحاقیــهای به قرارداد
اســکوچیچ اضافه شــده تا دســتمزد این ســرمربی از محل پاداشها و حقوق فدراســیون در
فیفا پرداخت شــود اما فدراســیون فوتبال ایــن موضوع را تکذیب کرده اســت .البته تکذیب
فدراسیون فوتبال کامالً هوشمندانه به نظر میرسد ،چون اگر دستمزد اسکوچیچ به صورت
یورو منعقد شــده باشد ،میتوان با ارسال قرارداد به فیفا ،اگر پولی وجود داشته باشد ،از این
طریق دستمزد اسکوچیچ را پرداخت کرد و دیگر نیازی به الحاقیه هم نخواهد بود.

ویژه

تأکید وزارت ورزش به استفاده از مدیران جوان

توتو اسپورت (ایتالیا)

آس (اسپانیا)

اکیپ (فرانسه)

بعضی دلتنگیها را نمیتوان تحمل کرد

اخبار

هشدار داورزنی به تیم های بدهکار لیگ یکی

نشســت تعییــن تکلیــف لیــگ دســته یــک ســال  98بــا حضــور محمدرضا
داورزنی ،رئیس فدراســیون والیبال روز یکشــنبه برگزار و مقرر شــد به زودی
تیمهــای صعودکننــده بــه لیــگ برتر ســال  99معرفــی شــوند .داورزنی در
ایــن نشســت نماینــدگان اظهار داشــت« :متأســفانه ویــروس کرونــا تاکنون
حــدود  4میلیــون نفــر را در جهان آلوده کــرده و تمام فعالیتهای ورزشــی
جهــان را تعطیل کرده اســت کــه این موضوع شــامل والیبال هم میشــود.
اگــر در خردادمــاه شــرایط زندگــی عادی شــود و پروازها برقرار شــود ،شــاید
مســابقات ردههای سنی آسیا در شــهریورماه برگزار شود .فعالً در  130شهر
ایران وضعیت ســفید اعالم شــده اســت و شــاید در آینده تمرینات ورزشی
در این شــهرها آغاز شود ،اما در مراکز استانها همچنان مشکل پابرجاست
و متأســفانه اخیراً ویروس جدیدی برای کودکان نیز مشکلســاز شــده است
و هشــدارهایی در مــورد آن دادهاند ».رئیس فدراســیون والیبــال تأکید کرد:
«باشگاههایی که بدهی داشته باشند به هیچ وجه اجازه حضور در لیگ برتر
را نخواهند داشــت .برای سوپر لیگ امســال واید کارت را حذف کردیم و اگر
باشگاهی در نظر دارد در لیگ برتر شرکت کند ،باید امتیاز آن را از باشگاهی
کــه امتیــاز دارد ،خریــداری کنــد .امســال قراردادهــای غیرمتعــارف ثبــت
نمیشود ».در ادامه این نشست نمایندگان  8تیم شورا و شهرداری قزوین،
افق قم ،شــهروند نکا ،پاس گرگان ،شهرداری جوان ارومیه ،کیمیاگر تهران،
فرش گلنقش آران و بیدگل و هورسان رامسر نظرات خود را مطرح کردند.
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گفتوگوی «ایران» با الهام فرهمند و زهرا قنبری  2بازیکن تیم ملی فوتبال زنان

گالیه رئیس ایفمارک از فدراسیون پزشکی -ورزشی

دکتــر زهــره هراتیان ،رئیــس مرکز ارزیابیهــای پزشــکی و بازتوانی فوتبال
ایــران (ایفمــارک) گفــت که امکان حضــور هفتگــی بازیکنان بــرای انجام
تســت کرونا عملی نیســت .هراتیان در مورد الزامی شــدن حضور هفتگی
بازیکنــان در ایفمــارک بــرای انجام تســت کرونا در صورت از ســر گرفته
شــدن مســابقات بــه تســنیم گفت« :گالیــهای جــدی هم از فدراســیون
پزشــکی ورزشــی دارم .اگــر قرار اســت درخصوص مســائل پزشــکی در
فوتبــال صحبتــی شــود و مســألهای مطــرح کنند ،بهتــر اســت از مجموعه
ایفمــارک که در زمینه فوتبال در بخــش بینالمللی فعالیت میکند ،نظر
بخواهند .ما و همکارانمان با بحث کرونا به صورت جدی درگیر هستیم و
در ارائه دستورالعملها با کمیته پزشکی فیفا نیز همکاری مستمر و جدی
داریم .این بســیار بد است که مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی بارها در
چنــد ماه اخیر مســائل مربوط بــه فوتبال را مطرح میکنــد ،بدون اینکه به
چنین مسألهای توجه داشته باشد».
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ناپولــی بایــد به مصــاف هم بروند .بر اســاس
ایــن اظهــار نظر ،ایــن دیدارها جمعه و شــنبه
یعنی هفتم و هشتم آگوست ( 17و 18مرداد )
برگزارخواهند شد .تیمهای آتاالنتا ،الیپزیک،
اتلتیکومادریــد و پــاری ســن ژرمــن در جمــع
هشــت تیم برتر قرار گرفتهانــد .تنها چهار روز
بعد یک چهارم نهایی آغاز میشود.
ایــن بازیهــا یازدهــم و دوازدهــم آگوســت
( ۲۱و ۲۲مــرداد) برگــزار میشــوند .دیدارهای
برگشــت چهاردهــم و پانزدهــم ( ۲۴و ۲۵
مــرداد) به انجام خواهد رســید .همچنین روز
یکشــنبه خبر رســید کــه بازیکنان تیــم فوتبال
اینترمیــان بــه تمرینات این تیم بازگشــتهاند
و تمرینــات را بــا رعایت فاصلــه اجتماعی به
طــول  2متــر پشــت ســر گذاشــتند .بــر همین
اساس آنتونیو کونته به دلیل اینکه هنوز تست
کرونــای خود را انجام نداده اســت ،نمیتواند
در کنــار شــاگردانش و در ســر تمریــن حضــور
داشــته باشــد .تســت کرونــای همــه بازیکنان
اینترمیالن منفی بوده اســت و به همین دلیل
به آنها اجازه تمرین داده شده است.
از اســپانیا هــم خبــر میرســد کــه  3بازیکــن
اصلــی رئال بتیس پــس از گرفتن تســتهای
کرونــا از هفتــه پیــش ،تســت کرونــای آنهــا
مثبت اعــام شــد .باوجوداین باشــگاه بتیس
اطالعیهای رســمی در این زمینه صادر نکرده

ولــی منابع نزدیک به این باشــگاه خبر دادند:
«تســت کرونای  3بازیکن مثبت اعالم نشــده
و ایــن خبر صحت نــدارد ».البتــه در پی اخبار
کرونایــی خبر شــوک آور دیگــری هم به گوش
رســید و آن قتــل پســر بچــه بازیکــن ترکیــهای
بود .جوهر توکتاش فوتبالیســتی که در باشگاه
 Yildirimsporدر لیــگ آماتــور ترکیــه بــازی
میکــرد دســت بــه جنایتــی عجیــب زد کــه
جامعــه فوتبالــی ترکیــه را شــوکه کرده اســت.
او پســر  ۵ســاله خود که مشــکوک بــه ویروس
کرونا بود کشــت و پــس از آن خود را به پلیس
معرفی کرد و بالفاصلــه دادگاه او را به حبس
مادامالعمر محکوم کرد.
ایــن بازیکــن  ۳۳ســاله  ۱۱روز بعــد از ارتکاب
جنایت خود را بــه پلیس معرفی و اعتراف به
این قتل کرد.
او درخصــوص ایــن جنایــت گفــت« :پســرم
مشــکوک به ویروس کرونا بــود .درجه حرارت
او بــاال بــود و ســرفههای شــدیدی داشــت .به
وســیله یک بالــش او را خفــه کــردم ».البته او
تأکید کرد که پســرش را به بیمارســتان رســاند
امــا پزشــکان نتوانســتند که او را نجــات دهند.
ایــن فوتبالیســت ترکیــهای دربــاره دلیــل این
جنایت گفت که پســرش را از بدو تولد دوست
نداشــت و بــه هنــگام تولــد او در بیمارســتان
دچار عارضه عصبی شده است.

مذاکره برای حقپخش غیرمعقول است

صــادق درودگر در جمع خبرنگاران درخصوص مبلغ قرارداد دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیم
ملی گفت« :از اول مشــخص بود این قرارداد ریالی اســت .این قرارداد هیچ متمم و الحاقیهای
ندارد » .رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال درباره خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس
و تعیین تکلیف نشدن حق پخش مسابقات ،چنین نظر داد «:نمیخواهند باشگاهها را بفروشند.
میخواهنــد ســهام را در بــورس عرضه کنند و به بخشهای مختلف عرضه کننــد و آن  45رتبه
خواهد داشــت .مدیریتش همین مدیریت خواهد ماند و اگر میزان ســهام باال برود ،سهامداران
هســتند که تعیین تکلیف خواهند کــرد .بحث حق پخش را در مجلس صحبــت کردند .وزارت
ورزش و صدا و ســیما با هم مذاکره کردند که به نظرم غیرمعقوالنه اســت .فکر نمیکنم وزارت
ورزش این موضوع را قبول کرده باشد که ورزش  30درصد و صدا و سیما  70درصد سهم ببرند
و این غیرمنصفانه است و فکر نمیکنم این اتفاق رخ دهد».

