منهای فوتبال
ورزشکار معروف پرورش اندام
جان خود را از دست داد

خبرآنالین :ساندو ،ورزشکار معروف پرورش اندام،
در  ۳۰سالگی جان خود را از دست داد .لوک ساندو،
ورزشکار انگلیسی رشته بندسازی و پرورش اندام،
جان خود را از دســت داد .هنوز جزئیات دقیقی از
مرگ او منتشر نشده است .لوک ساندو چهار سال
پیش موفق به اخذ کارت حرفهای شــده بود .او در
مسابقات آرنولدکالسیک  ۲۰۱۹نیز سوم شد.

این بار سکوت عالمت «رضا»
نیست!

مهر :بحث چرخه انتخابی تیــم ملی و تدوین این
فرایند همچنان به عنوان چالش اصلی فدراسیون
کشــتی ادامه دارد و هر روز خبرهــای مختلفی از
محافل کشــتی به گوش میرســد .نخستین گام
بررسی و تدوین چرخه انتخابی تیم ملی کشتی در
حالی هفته گذشته برداشته شد که به جز نارضایتی
غالمرضا محمدی ،خروجی دیگری نداشت .به هر
حال طبق اعالم فدراســیون کشتی قرار است این
جلسات در آینده با هدف بحث و بررسی در خصوص
تدوین چرخه انتخابی برگزار شود و طرفین با ارائه
نقطه نظرات خود به یک تعامل و طرح واحد دست
یابند .طبیعتاً این سبک و سنگین کردنهای فنی
هم با اختالف نظر همراه اســت کــه باید با اجماع
تصمیم گیرندگان به نتیجه برســد .بدین ترتیب
تکلیف چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد با برخی
اختالف نظرها در نشست اخیر روشن شد و متولیان
فدراســیون قصد دارند این اختــاف نظرها را در
نشستهای بعدی حل و فصل کنند .اما در این بین
هیچ خبری از محمد بنا و وضعیت کشتی فرنگی در
این چرخه پرحاشیه انتخابی نیست.

گادوین منشأ باالخره به ایتالیا بازگشت

تعریف گاردین از دایی به عنوان بهترین گلزن ملی

گاتزتا ایتالیا :آزمون اولین گزینه خط حمله ناپولی

همشهری آنالین :مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان بعد از چند ماه به ایتالیا بازگشت.
بعد از آنکه تصمیم گیری درباره شروع یا تعطیلی لیگ برتر به روزهای  ۲۰تا  ۲۵اردیبهشت
موکول شد ،باشگاه گل گهر سیرجان با درخواست مرخصی گادوین منشأ مهاجم نیجریهای
خود موافقت کرد .منشأ که بعد از تعطیلی لیگ برتر به خاطر ویروس کرونا در ایران مانده
بود و نمیتوانست برای مالقات با همسر و فرزندش به ایتالیا برود ،از این فرصت استفاده
کرد و با مرخصی یک هفتهای عازم ایتالیا شد .قرار است با شروع تمرینات گل گهر ،منشأ
به ایران بازگردد.

فارس :یک روزنامه ترینیداد توباگو از علی دایی ،مهاجم بزرگ تیم ملی فوتبال ایران و
جهان به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال دنیا یاد کرد .روزنامه گاردین ترینیدادتوباگو،
گزارشــی مفصل در مورد جان اســترن ،گلزن مطرح فوتبال تاریخ این کشور در ایام
کرونایی منتشر کرد .این بازیکن پرســابقه عملکرد خوبی در تیمهای که بازی کرده،
داشته است .گاردین نوشت :دایی با زدن  109گل در  149مسابقه ملی ،بهترین گلزن
ملی تاریخ فوتبال جهان است .بعد از او کریستیانو رونالدو با  99گل زده از  164بازی
در رده دوم است.

مهر :یک نشریه ایتالیایی اعالم کرد در صورت جدایی یکی از دو مهاجم فعلی تیم ناپولی،
سردار آزمون گزینه نخست این باشگاه است .نشریه «گاتزتا» ایتالیا در خبری مجددا ً به
سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت روسیه که مدنظر باشگاه ناپولی ایتالیا است ،اشاره
کرد .این نشریه تیتر زده« :ناپولی ،آزمون ایرانی نخستین هدف برای خط حمله» و ادامه
داده است« :مهاجم نوک تیم زنیت (سردار آزمون) به تیم ناپولی میآید اگر حداقل از بین
میلیک و مرتنس یک نفر ناپولی را ترک کند .در خط دفاع هم چشم ناپولی به سیستانا،
رابین کخ و کاربونیک است».
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مربی پیشین آبی پوشان:
خصوصی سازی استقالل و
پرسپولیس بازی با افکار عمومی
است

واگذاری؟!
وعده تکراری
توخالی

دو شکست پیاپی فیروزجا در
مسابقات جام ملتهای شطرنج

فارس :علیرضا فیروزجا که در مسابقات آنالین جام
ملتهای شطرنج شرکت کرده است روز سوم این
مسابقات را با دو شکست پیاپی سپری کرد .با توجه
به شیوع کرونا و لغو مسابقات ورزشی ،فدراسیون
جهانی شطرنج تصمیم گرفت که مسابقات آنالین
تیمی جام ملل فیده را با همکاری ســایت شطرنج
 chess.comبرگزار کنــد .در این مســابقه اکثر
ستارههای شطرنج جهان در قالب شش تیم آمریکا،
روسیه ،اروپا ،چین ،هند و تیم منتخب جهان حضور
دارند .حضور فیروزجا و غیبت مگنوس کارلســن
قهرمان جهــان در بخش کالســیک از مهمترین
اتفاقات این مسابقات به شمار میرود.

naslefardanews
naslfarda

مربی پیشین آبی پوشان گفت :خصوصی سازی
استقالل و پرسپولیس اص ً
ال عملی نیست و مطرح
کردن دوباره آن بازی با افکار عمومی است .محمد
خرمگاه اظهار داشت :اگر واقعاً قرار بود استقالل
و پرســپولیس به بخش خصوصی واگذار شود تا
به حال بارها این اتفاق افتاده بود .چیدن اتفاقات
گذشته کنار هم نشان میدهد ارادهای برای این
منظور نیست و طرح دوباره آن هم بازی با افکار
عمومی است .با این که تنها راه نجات این دو تیم
واگذاری به بخش خصوصی میباشد ،اما اینبار
هم این اتفاق روی نخواهد داد .وی اضافه کرد :این
سناریوی تکراری اینبار هم تکرار میشود و بعد از
ماهها پرداختن به آن ،به آینده نا معلوم دیگری
موکول میشود و باز هم بدهیهای انباشته دو تیم
بیشتر و بیشتر خواهد شد .مربی پیشین استقالل
گفت :سرخابیها آنقدر ظرفیت برای درآمدزایی
دارند که اگر اداره آن به بخش خصوصی کارآمد
واگذار شــود و تدبیر پشت آن باشــد ،هر کدام
میتوانند به جز خودشان خرج  ۱۰تیم دیگر را
هم بدهند .اما ادامه این روند باعث شده که دو تیم
فقط در حد بخور و نمیر مخارج شأن را به دست

ورزش

Sport

آورند.خرمگاه در خصوص ادامه مسابقات لیگ
برتر بیان داشت :کلیه شــهروندان باید در همه
امور تابع قانون باشند .ما باید ببینیم قانون در این
زمینه چه میگوید و بر اساس امیال و آرزوهایمان
نخواهیم به فدراسیون فشار بیاوریم .این درست
نیست تیمی که شانس قهرمانی دارد برای ادامه
بازیها فشار بیاورد چون سالمت جامعه از همه
چیز مهمتر است.
پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد :هر زمان خطر
ابتالء به شیوع بیماری کرونا به سالمتی از جامعه
رفت و وزارت بهداشت این موضوع را تأیید کرد و
اجازه از ســر گیری فعالیتهای ورزشی را صادر
کرد ،همه تیمهــا بازی میکننــد و در غیر این
صورت هم نباید بازیها انجام شــود .پس لطفاً
آقایان سعی نکنند با تحت تأثیر قرار دادن افکار
عمومی از طریق مصاحبه برای ادامه بازیها به
فدراسین فشــار بیاورند .یک لحظه و فقط یک
لحظه تصور کنند که خدای ناکرده یکی از عزیزان
خودشان بر اثر ابتالء به این بیماری جان خود را
از دست بدهد .آنگاه باز هم راضی هستند به هر
قیمتی لیگ برگزار شود؟

مستطیل سبز
 تمجید  AFCاز تماشاگران
سرخابی و ورزشگاه آزادی

ایلنا :صفحه رســمی کنفدراســیون آســیا در
اینســتاگرام با انتشار عکسی از ورزشــگاه آزادی،
در خصوص عظمت این ورزشــگاه و حضور پرشور
تماشاگران پرسپولیس و استقالل نوشت .در صفحه
اینســتاگرام  AFCآمده اســت« :ایرانیان حضور
افســانهای و پر افتخاری در ورزشــگاه آزادی و در
لیگ قهرمانان آسیا داشــتهاند و با ثبت  ۲۰دیدار
پرتماشــاگر تاریخ لیگ قهرمانان آســیا رکورددار
هستند که در این بین سهم تیم فوتبال پرسپولیس
 ۱۱مسابقه و سهم تیم فوتبال استقالل  ۹مسابقه
بوده است».

جانشین وینفرد شفر در تیم
بنی یاس مشخص شد

ایســنا :یک مربی رومانیایی به عنوان سرمربی
جدید تیم فوتبال بنی یاس امارات جای «وینفرد
شــفر» را میگیرد .حســاب توییتــری «نواف
االسیوی» خبرنگار عربستانی مدعی شد «دنیل
ایسالیا» سرمربی رومانیایی با باشگاه بنی یاس به
توافق رسیده اســت و این مربی فصل آینده جای
وینفرد شفر را میگیرد.

سه آزمایش مثبت جدید کرونا
در سری آ

صفحه اینستاگرام فیفا پرتاب اوت عجیب میالد محمدی
در دیدار ایران و اسپانیا را بازنشر کرد .صفحه اینستاگرام
جامجهانی در روزهایی که فوتبالی برگزار نمیشود ،بازیها
و لحظات جالب این مسابقات را یادآوری میکند .پس از آن
هم یادآوری کرد که تیم ملی ایران با وجود عملکرد خوب
و افتخار ایرانیان شدن ،از صعود به دور بعد در گروهی که
اسپانیا و پرتغال هم حضور داشتند ،بازماند.

صحبتها اکبریان ،داور بازی جنجالی فصل قبل تیمهای
استقالل تهران و صنعت نفت آبادان که در آن گل سالم
آبیها مردود شده باعث شده کادرفنی و بازیکنان استقالل
دوباره نسبت به اتفاقات آن بازی واکنش نشان دهند .مهدی
قایدی که در آن صحنه پاس گل استقالل را داد هم با انتشار
یک استوری به داور بازی کنایه زد.

ایرنا :باشــگاه آث میالن تأیید کرد سه عضو این
باشگاه به ویروس کرونا مبتال شدهاند .باشگاههای
ایتالیایی از روز گذشته تمرینات خود برای بازگشت
به شرایط مسابقه را با رعایت پروتکلهای بهداشتی
آغاز کردند .باشگاه میالن تأیید کرد سه عضو این
باشگاه که نامی از آنها مطرح نشده است به ویروس
کرونا مبتال شدهاند و قرنطینه میشوند.

