3

سال بیستوهفتم
شماره 7607
دوشنبه  30فروردین 1400

editorial@irannewspaper.ir

تأسیس «سوپر لیگ اروپا» از سوی  12باشگاه بزرگ اروپایی ،فوتبال را به هم ریخت

کودتای پولساز

ســاعات بامــدادی دوشــنبه
شــب در حالــی ســپری
ورزش میشــد کــه خبــری جنجالــی
همــه خبرهــای فوتبالــی را
تحتالشــعاع خــود قــرار داد 12 .باشــگاه
بــزرگ اروپایــی پــس از ماههــا مذاکــره و
باوجــود تهدیــدات شــدیداللحن یوفــا
و فیفــا دســت بــه تأســیس ســوپر لیــگ
اروپــا زدنــد.
رئــال مادرید ،بارســلونا ،اتلتیکــو مادرید،
منچســتریونایتد ،لیورپــول ،آرســنال،
چلســی ،تاتنهــام ،منچسترســیتی ،اینتر،
میــان و یوونتــوس  12عضــو مؤســس
ســوپر لیــگ اروپــا هســتند.
آنهــا کلیــد خــوردن تورنمنتــی را اعــام
کردنــد کــه حملـهای مســتقیم بــه یوفــا و
چمپیونزلیــگ (لیــگ قهرمانان) اســت.
 20باشــگاه شــرکت کننــده کــه  15تیــم
اعضــای مؤســس ســوپر لیــگ هســتند و
یــک مکانیزم انتخابی بــرای  5تیم دیگر

کــه ســاالنه بــر اســاس دســتاوردهایی کــه
در فصــل قبــل داشــتهاند بــه ایــن لیــگ
راه خواهنــد یافــت.
البتــه باشــگاههایی ماننــد بایــرن مونیخ،
بورســیا دورتمونــد و پــاری ســن ژرمــن
اعــام کردهانــد کــه بــه ســوپر لیــگ

درآمد وسوسهکننده
 6میلیارد یورویی از حق
پخش برای تیمها و بودجه
 3/5میلیارد یورویی برای
تیمهای حاضر در این
تورنومنت باعث میشود
تیم اول این لیگ به مبلغی
نزدیک 450میلیون یورو
دست پیدا کند که تقریبا
 19برابر جایزه تیم اول
اللیگا است

ملحــق نمیشــوند و بــه ســنت یوفــا
وفــادار خواهنــد مانــد .موضوعــی کــه بــا
مخالفــت شــدید فیفا و یوفا مواجه شــده
و مقامــات فوتبــال اروپــا اعــام کردهانــد
کــه بازیکنــان و مربیانــی که در ســوپرلیگ
اروپــا شــرکت کننــد حــق حضــور در کلیــه
رقابتهــای اروپایــی را نخواهنــد داشــت
و فیفــا هــم گفتــه بــه بازیکنــان حاضــر
در ســوپر لیــگ اجــازه شــرکت در جــام
جهانــی را نمیدهــد.
ایــن موضــوع بــا واکنــش فلورنتینــو
پــرز مواجــه شــده و رئیــس باشــگاه
رئــال مادریــد کــه رئیــس ســوپرلیگ
اروپــا هــم معرفــی شــده گفتــه مــا جــام
جهانــی خودمــان را برگــزار میکنیــم.
ایــن رقابتهــا ســود سرشــار و میلیــارد
یورویــی بــرای تیمهــای مؤســس دارد و
تیمهــای کوچــک متضــرر میشــوند و
بایــد دیــد این مســابقات چه ســرانجامی
خواهــد داشــت.

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

کوتاه از
کرونــا

ســعید نمکی وزیر بهداشــت خبــر داد :ما یک میلیون دوز واکســن
جدید را که قرار بود قبل از عید به دست ما برسد ،اما با تأخیر در نیمه
دوم فروردیــن مــاه  ۱۴۰۰دریافت و بســرعت توزیع کردیــم و از امروز
بهصورت گســترده این واکسیناســیون انجام میشود .ما تا آخر هفته
و اوایــل هفته آینده یک میلیون نفر را واکســینه خواهیم کرد .بهگفته
وی ،ایــن یک میلیــون نفر افراد باقیمانده از واکســن قبلــی در زمینه
گروه پزشکی ،پیراپزشکی و گروههای بهداشت و درمان و رزیدنتها،
انترنها ،دانشجویان پزشــکی که در بیمارستانها هستند ،همچنین
دانشــجویان پرســتاری ،علــوم آزمایشــگاهی و همــه کســانی را که در
کادر بهداشــت و درمان با بیمار مواجهه و خطر ابتال دارند ،واکســینه
میکنیم؛ آن هم در کنار بیماران صعبالعالج ،سرطانی و گروههای
آسیبپذیر که گروه اول هدف ما بودند.ایسنا
سید حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غــذا و دارو خبــر داد :تاکنــون ســه شــرکت از بخــش خصوصی مجوز
واردات واکســن کرونــا را از ســازمان غــذا و دارو دریافــت کردند و قرار
شده واکسن را وارد کنند.ایسنا
در پی شناســایی اولین مــورد کرونــا درمجمعالجزایر فیجی دریک
ســال اخیر ،این جزیره به تعطیلی کشــیده شــد .پس از اینکه یک زن
 53ســاله در مجمعالجزایــر فیجــی در قــاره اقیانوســیه در اقیانوس
آرام به کرونا مبتال شــد از همه مردم خواســته شــده که در خانههای
خود بمانند .شــهر التوکا بزرگترین شهر و همچنین درگاه توریستی
«نادی» هم تعطیل شــدند .تجمعات عمومی ممنوع شده و مردم
تنهــا بــرای امور پزشــکی ضــروری مجاز بــه خــروج از خانههای خود
هســتند .این کشــور در طول مدت پاندمی شــاهد  ۱۰۰مورد کرونا و دو
مرگ ناشی از این بیماری بوده است .دیلی میل
ســخنگوی دفتــر نخســتوزیری انگلیس اعــام کرد ســفر بوریس
جانســون به هند که قرار بود هفته آینده صورت گیرد بهدلیل شرایط
همهگیری کرونا برای دومین بار لغو شده است.ایرنا
هوشــنگ منصور خاکی بازیگر قدیمی سینما بر اثر ابتال به کرونا در
 ۷۷ســالگی درگذشــت .او در فیلمهایی چون کوســه جنوب ،زخمه،
شبشــکن ،افعــی ،دل و دشــنه ،ســکوت کوهســتان ،فــرار از جهنم،
ن شــن ،خفــاش ،دلباخته ،مریم مقــدس و لوکوموتیوران بازی
طوفا 
کرده بود .ایلنا
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