ورزش بانوان
کرونا پدر را حریف دختر کرد

ایسنا  :ملیپوش تنیــس روی میز بانوان گفت:
با شــیوع کرونا قرنطینه شــدم و با پدرم تمرین
میکنم .پریناز حاجیلــو ،ملیپوش تنیس روی
میز به پیگیری تمرینات خود در شــرایط توقف
فعالیتهای ورزشی اشــاره کرد و گفت :با شیوع
کرونا قرنطینه شــدم و با پــدرم تمرین میکنم.
بدنسازی هم انجام میدهم چون باشگاهها تعطیل
هستند ،اما خوشــبختانه در خانه میز دارم .او در
مورد تاثیر تعطیلیها بر آمادگی پینگپنگبازان
بیان کرد :قطعا تاثیر گذاشــته است چون هر چه
در خانه با پدرم تمرین کنم مثل حریف تمرینی
در باشگاه نیست .عالوه بر این در اردوی تیم ملی
بودیم و تمرینات خوبی داشتیم ،اما به دلیل شیوع
کرونا تعطیل شد .با اینحال مجبور هستیم با این
شرایط کنار بیاییم ،اما بعد از گذشت دو یا سه هفته
دوباره آمادگی خود را به دست میآوریم .حاجیلو
در پایان گفت :امیــدوارم این بیماری زودتر تمام
شــود و همه ورزشــکاران و مردم به روال عادی
زندگی خود برگردند.

ملیپوش والیبال بانوان :با
جوانگرایی نتیجه گرفتیم

ایلنا :بانوی والیبالیست وضعیت والیبال بانوان را
مثبت ارزیابی کرد و گفت :در لیگ سال گذشته
جوانها فرصت بیشتری برای بازی داشتند .آیتک
سالمت ،بازیکن تیم باریج اسانس کاشان در مورد
وضعیت والیبال بانوان بیان کرد :قرار بود امسال
پلیآف داشته باشیم ،اما به دلیل شیوع کرونا این
مرحله برگزار نشــد و پایان لیگ را از اواخر بهمن
اعالم کردند .اکنون هم با توجه به شرایط ،در خانه
تمرین و آمادگــیام را حفظ میکنم تا بعد از این
بیماری ببینیم که چه مســابقاتی در نظر گرفته
میشود.

مشکل احتمالی تیراندازان
بعد از بحران کرونا

ایرنا :فدراســیون تیراندازی بایــد به دنبال یک
استراتژی برای تامین فشنگ مورد نیاز ملیپوشان
باشد تا با تمام شدن بحران کرونا و آغاز اردوهای
تیم ملی مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.
شیوع ویروس کرونا در جهان سبب تعویق یا لغو
رویدادهای ورزشی در کل دنیا شده و فدراسیون
جهانی تیراندازی نیز برگزاری مسابقات خود را تا
چند ماه آینده به تعویق انداخته است .همچنین
المپیک توکیو نیز قرار اســت با یک ســال وقفه
برگزار شود.

دیدار فرهاد مجیدی با سعادتمند

آنتورپیها همچنان مخالف سرسخت ویلموتس

مرد ترسناک دنیای بوکس ،آماده نبرد دوباره

فارس :فرهاد مجیدی دیروز با مدیرعامل باشگاه استقالل دیدار و گفتوگو کرد .فرهاد
مجیدی سرانجام با احمد سعادتمند که در هفتههای گذشته مالقات آنها لغو شده بود
دیدار و گفتوگو کرد .در این نشست از امکانات مجموعه انقالب و زمین چمن این مجموعه
بازدید و مقرر شــد در صورت آغاز تمرینات ،آبیپوشان در این زمین تمرین کنند .پیش
از این شایعاتی پیرامون اختالف مجیدی و سعادتمند مطرح و حتی عنوان شد سرمربی
اســتقالل تمایلی به همکاری با این مجموعه مدیریتی ندارد ولی با نشست مخفیانه روز
گذشته این شایعات پایان یافت.

خبرآنالین :یک سایت بلژیکی بار دیگر از احتمال حضور مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم
ملی ایران در تیم آنتورپ بلژیک خبر داد .سایت « » 24  voetbalبلژیک در خبری اعالم کرد
مارک ویلموتس با بازگشت به ژوپیلرلیگ بلژیک میتواند یک شگفتی را رقم بزند .این سایت
با اشاره به دوران سرمربیگری ویلموتس در تیم ملی فوتبال بلژیک ،از احتمال حضور این مربی
در تیم آنتورپ خبر داد .در پایان این خبر یک نظرسنجی با این سوال صورت گرفته است که
آیا فکر می کنید ویلموتس مربی خوبی برای آنتورپ باشد؟ از  ۲۳۲نفر شرکت کننده در این
نظرسنجی تا  ۱۷۵نفر معادل  ۷۵درصد به ویلموتس رای منفی دادهاند.

همشهری آنالین :مایک تایسون در  53سالگی تمرینات بوکس را از سر گرفته و با میزان
آمادگی و ضربات سنگینش ،بوکسورهای جوانتر را شگفتزده کرده است .تصاویری که
از تمرینات مایک تایسون ،اسطوره بازنشسته بوکس دنیا در شبکههای اجتماعی منتشر
شده بازخوردهای زیادی داشته است .در این تصاویر مایک تایسون در حال تمرین بوکس
در یک سالن ورزشی دیده میشود ولی آمادگی بدنی و ضربات سنگین و حرفهای او در سن
 53سالگی هم بوکسورهای جوانتر حاضر در سالن و هم بینندههای ویدئو را شگفتزده
کرده است.
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آتش در قلعه سرخها

شیخ آبیها طالب زیاد دارد
ِ

خبرآنالین :شــیخ دیاباته در استقالل
آنقدر خوب بوده که مشتریان زیادی برای
خودش دست و پا کرده است .استقالل با
شیخ دیاباته به «بحران» رسیده است .این
بازیکن در نامهای تهدیدآمیز برای استقالل
نوشته اگر تا روز  ۲۶اردیبهشت مبلغ ۲۵۵
هزار دالر بــه او و ایجنتش (خودش ۳۲۰
هزار دالر و ایجنتش  ۲۵هزار دالر) ندهند،
قرارداد را یکطرفه فسخ میکند .این یعنی
او ســراغ فیفا میرود و از آنجا که چنین
پرونــدهای در فوتبال ایران هــزاران هزار
مورد داشــته ،دیگر بقیهاش را میدانید.
استقالل ندارد که پول این بازیکن را بدهد.
آنها به زور و زحمــت  ۱۰درصد از پول
بازیکنان را جور کردند و دادند .تازه فقط
شــیخ دیاباته دالر نمیخواهد .میلیچ هم
هست .غیر از این دو مربی خارجی استقالل

هم پول میخواهــد .تازه غیــر از اینها
طلبکاران خارجی هم هستند .رفتهرفته
هم بدهیهای خارجی بیشــتر و بیشتر
میشود .باشــگاه هم در بد موقعیتی قرار
گرفته است .اگر دالر جور کند و به دیاباته
و میلیچ بدهد ،آنوقت طلبکاران خارجی
باشگاه را محکوم میکنند .اگر به طلبکاران
قبلی پول بدهند ،آنوقت میلیچ و دیاباته
فسخ میکنند.
در این گیر و دار حاال خبری به دستمان
رسیده که کار استقالل را سختتر میکند.
شــیخ دیاباته در اســتقالل آنقدر خوب
بوده که مشــتریان زیادی برای خودش
دســت و پا کرده اســت .دیروز یک منبع
موثق فاش کرد سه باشــگاه لیگ برتری
خواهان خرید این بازیکن هستند و یکی
از آنها پیشــنهاد مالی  ۷۵۰هزار دالری

سعید آذری به دنبال مدیرعاملی سپاهان؟

مدیرعامل سابق ذوبیها خواهان کرسی سپاهانیها شد!
مدیرعامل فوالد بیمیل نیست که به فوتبال اصفهان
برگردد .ســعید آذری ،مدیرعامل سابق ذوبآهن و
حال حاضر فوالد خوزستان پستی در صفحه شخصی
خودش منتشر کرد که نشان از عالقه او برای نشستن
روی صندلی مدیریت سپاهان دارد:
ماجرای مدیریت آذری در سپاهان از زمان استعفای

تابش مطرح شده بود و همانطور که در پست خود
آذری به آن اشاره شده ،به دلیل سابقه حضورش در
ذوبآهن مخالفانی در هیئت مدیره سپاهان دارد که
باعث شــده این اتفاق خیلی نزدیک به عملی شدن
نباشــد ولی همین واکنش آذری نشــان میدهد او
تمایل دارد برای مدیریت به شــهرش برگردد و در

احتمال اعتصاب سراسری پرسپولیسیها
باال گرفت

پیشنهاد  ۷۵۰هزار دالری تیم لیگ برتری به دیاباته!

برای شروع داده اســت .البته هنوز نقل و
انتقاالت مشخص نشده ،بنابراین اگر بازار
داغ شود ،شــک نکنید رقم افزایش پیدا
میکند و تیمها برای آنکــه روی دیگری
را کم کنند ،پولهای هنگفتتری به پای
این بازیکن میریزند .واسطههای این سه
باشگاه با ایجنت شیخ دیاباته تماس گرفته
و پیشنهاد خود را ارائه دادهاند.
ریالی به استقالل نمیرسد؟
در حالت عــادی با توجه به اینکه شــیخ
دیاباته با استقالل قرارداد دارد ،از انتقال او
به باشگاه بعدی قاعدتاً باید پولی به آبیها
برســد ولی اگر این بازیکن قراردادش را
فســخ کند ،در آن صورت چه اتفاقی رخ
میدهد؟ آیا پولی به اســتقالل میرسد؟
پاسخ منفی اســت .طبق قانون اگر شیخ
دیاباته تا  ۲۶اردیبهشت پولش را از استقالل

خبر ویژه

نگیرد ،قراردادش را فسخ خواهد کرد .فسخ
قرارداد هم به این معنی است که قرارداد
فصل بعد او بیاعتبار میشود .بنابراین شیخ
بازیکن آزاد خواهد بود تا به هر باشگاهی
دوســت دارد برود .تازه اگر او به باشگاهی
هم نرود ،اســتقالل باید دســتمزدش را
پرداخت کند! قرارداد دیاباته با اســتقالل
در فصل جاری  ۵۵۰هزار دالر بوده است.
فصل بعد باالتر از این خواهد بود .شانسی
که اســتقاللیها آوردهاند او مشــتری پر
و پاقرص زیــادی دارد ،به همین دلیل در
صورت فسخ باید تنها طلبش را پرداخت

سپاهان فعالیت کند.چندی پیش بود که صحبتهایی
از تمایل قلعهنویی و آذری بــرای همکاری مجدد با
هم مطرح شــده بود و در آن مقطع هم آذری تلویحاً
همکاری با قلعهنویی برای فصل بعد را تایید کرده بود
ولی مشــخص نبود این همکاری قرار است در کدام
باشگاه شکل بگیرد .از ســویی دیگر سپاهانیها هم
اعالم کردند به زودی مدیرعامل جدیدشان مشخص
خواهد شد و از میان گزینههای اعالم شده فقط آذری
شرایط مدیریت این باشــگاه را دارد و سایر نفرات یا

کنند .هر چند آبیها به صورت رســمی
در جریان پیشــنهادات این بازیکن قرار
نگرفتهاند ولی کم و بیش مطلع هســتند
او مشــتریان خوبی چه در داخل و چه در
خارج از ایران دارد .اینکه کدام باشگاه لیگ
برتری خواهان اوست ،هنوز مشخص نشده
ولی یحتمل باشــگاههایی مثل سپاهان و
تراکتور تمایل دارند این بازیکن را جذب
کنند .شاید هم پیشنهاد از تیم رقیب یعنی
پرسپولیس رسیده باشد که البته خودش
این روزها درگیر مشکالت مالی و پرداخت
قرارداد بازیکنان خارجی است.

تمایلی به حضور در این باشگاه نداشته یا نمیتوانند
به دالیلی از جمله بازنشستگی به این سمت منصوب
شوند .در حال حاضر آذری در باشگاه فوالد مشغول
به فعالیت است و بعید است بتواند تا پایان فصل از این
باشگاه جدا شود و از سوی دیگر مخالفان حضور وی
در هیئت مدیره سپاهان همچنان بر موضع خود مصر
هستند و به همین دلیل شاید تا پایان فصل این باشگاه
با سرپرستی نیکفر ادامه فعالیت دهد و در این صورت
بعید نیست آذری در پایان فصل به اصفهان برگردد.

امکان دارد اعتصاب ســرخها از حالت شــایعه
به فعل تبدیل شــود .در این صورت ،بازیکنان
پرســپولیس حتی وارد چرخه شروع تمرینات
هم نمیشوند .بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس
همچنان نسبت به شرایطی که دارند ،معترض
هســتند و بارها این موضوع راعنــوان کردهاند
که چرا طی چهار ماه گذشــته فقط سه تا چهار
درصد از پــول قراردادشــان را دریافت کردند
درحالی که باقی باشگاهها به خصوص استقالل
که مثل پرســپولیس ،دولتی اداره میشــود،
بیش از  ۱۵تا  ۲۰درصد دریافتی داشــتند .این
موضوع سبب شد کار به مصاحبههای آنچنانی
و واکنشها در فضای مجازی بکشد .حتی برخی
بازیکنان پیامهایی برای افشین پیروانی و برخی
مسئوالن و معاونان باشگاه ارسال کرده و از آنها
خواستند تا تکلیف را روشــن کنند .هفته قبل
بود که در ادامه اعتراضها ،بحث اعتصاب پیش
آمد ،اما از آنجا که همه ایــران درگیر مبارزه با
ویروس کروناست و باشگاهها ،دوران تعطیالت
را سپری میکنند ،اعتصاب هیچ معنایی ندارد
زیرا به صــورت کلی تمرینی برگزار نمیشــود
که پرسپولیســیها بخواهند با اعتصاب ،آن را
به تعطیلی بکشــانند .با این حال ،اوضاع بهتر از
هفتههای گذشته اســت و امکان دارد اعتصاب
سرخها از حالت شــایعه به فعل تبدیل شود .در
این صــورت ،بازیکنان پرســپولیس حتی وارد
چرخه شروع تمرینات هم نمیشوند مگر اینکه
مهدی رسولپناه و همکارانش به سرعت اقدام
به پر کردن حساب باشگاه و شارژ مالی اعضای
تیم کنند .در غیر این صورت ،احتمال اعتصاب
سراسری پرسپولیسیها باال میگیرد.

