دنیای ورزش
تندیس سیامند رحمان نصب شد

خبر آنالین :با حضور خانواده و مســئوالن شهر
اشنویه از تندیس زنده یاد سیامند رحمان رونمایی
شد .مراســم رونمایی از تندیس زنده یاد سیامند
رحمان ،قهرمان ارزنده وزنه بــرداری پارالمپیک
ایران وجهان ،درزادگاهش برگزارشد .این مراسم با
حضورخانواده ،فرمانداروجمعی از مسئولین شورای
شهر اشــنویه برگزار و از تندیس زنده یاد سیامند
رحمان که به همت عبدالکریم حسین زاده ،نماینده
نقده و اشنویه ،ساخته شده است ،رونمایی شد .این
تندیس در ورودی شهر اشنویه ،زادگاه قهرمان فقید
کشورمان ساخته شده و درپایه آن توضیحاتی در
خصوص قهرمانیها و مدال آوریهای این ورزشکار
نامآور درج شده است.

هافبک پرسپولیس در ساختمان
باشگاه حضور یافت

ایرنا :کمــال کامیابی نیا با حضور در ســاختمان
پرســپولیس با مدیران سرخپوشــان جلساتی را
درباره وضعیت مالی خود برگزار کرد .مســئوالن
باشگاه به هافبک خود قول دادند که طلب او و سایر
اعضای تیم تا آخر اردیبهشت ماه به حسابشان واریز
میشود .کامیابی نیا قبل از جلسه مطبوعاتی مهدی
رسول پناه سرپرست باشــگاه و کارگزاری رسمی
سرخها ســاختمان باشــگاه را ترک کرد و راهی
فدراسیون فوتبال شد تا دیداری با مسئوالن کمیته
تعیین وضعیت این فدراسیون داشته باشد.

مراسم  The Bestبرگزار نمیشود

ایسنا :فیفا تصمیم گرفته اســت در سال جاری
مراسم بهترینهای سال را برگزار نکند .لیونل مسی،
بهترین بازیکن فصل گذشته برای فیفا نمیتواند در
سال جاری دوباره برای کسب این جایزه رقابت کند.
کریستیانو رونالدو نیز در چنین شرایطی قرار دارد
و نخواهد توانست در مراســم بهترینهای فیفا در
سپتامبر  ۲۰۲۰در میالن شرکت کند .فیفا تصمیم
گرفته است به خاطر بحران کرونا مراسم The Best
را برگزار نکند.

بانوی کاراتهکای زنجانی صاحب
نشان طال شد

ایسنا :زنجان بانوی کاراتهکای زنجانی در قابتهای
مجازی کشوری در بخش کاتا توانست نشان طال را
از آن خود کند .در همین راستا ،مسابقات مجازی
کشوری در رشته کاتا با حضور  ۱۰۵۰ورزشکار از
سراسر کشور برگزار شــد که «ثریا اسکندری» از
زنجان از باشــگاه کاراته یونیک با مربیگری نگین
مهدیون توانست در رده ســنی نوجوانان (بخش
کنترلی) عنوان نخست را از آن خود کرده و به مدال
طال دست یابد.

حقوق ماهیانه دیاباته؛ باالی  500میلیون!

تماس ناگهانی وزیر جوان با خداداد عزیزی!

احتمال نقل و انتقال کاوه رضایی در بلژیک

خبرآنالین :شیخ دیاباته مهاجم استقالل شاکی است که چرا در آستانه اتمام مهلتش
به این باشگاه پول خاصی به حسابش واریزنشده اســت .استقالل هنوز موفق نشده پول
شیخ دیاباته را کامل پرداخت کند و به ادعای این بازیکن تا این لحظه تنها  28هزاردالر به
حسابش رفته .شیخ به این دلیل شاکی شده که میگوید این رقم اندازه یک ماه حقوق او
دراستقالل هم نیست .اوماهیانه  35هزاردالرازاین باشگاه پول میگیرد که اگر با دالراالن
محاسبه کنیم رقم باالی  500میلیون در ماه می زند و به صورت تقریبی ماهی  16میلیون
وخرده ای میشود.

همشهری آنالین :مصاحبهای که مهاجم اســبق تیمملی کرده بود ،باعث شد تا آذری
جهرمی شــخصاً با او تماس بگیرد .وزیر ارتباطات ک ً
ال چهرهای است که به فوتبال عالقه
دارد .آذری جهرمی توانسته رابطه خوبی هم با فوتبالیها برقرار کند .او به تازگی به خداداد
عزیزی هم زنگ زده تا شخصاً مشکلش را حل کند .ماجرا از این قرار است که اخیرا ًخداداد با
روزنامه خبرورزشی مصاحبه میکند ومی گوید درمحلی که زندگی میکند ،موبایل خوب
آنتن نمیدهد .همین مسئله باعث میشود وزیر با او تماس بگیرد و قول دهد به زودی این
مشکل را حل کند.

جام جم آنالین :کاوه رضایی مهاجم ایرانی تیم کالب بروژ بلژیک این فصل به تیم
شارلوا به صورت قرضی بازگشت و عملکرد درخشانش باعث شد تا باشگاه بروژ برای
فصل بعد روی او حساب کند .سایت « »voetbal۲۴از کاوه رضایی به عنوان بازیکنی
یاد کرد که نقل و انتقالش میتواند توجهات را جلب کند .این ســایت نوشت« :کاوه
رضایی هنوز بازیکن تیم کالب بروژ است که او را به تیم سابق خود یعنی شارلوا قرض
داده است .تابستان امسال ممکن است رضایی انتقال قویتری را در ژپیرلیگ بلژیک
داشته باشد».
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سارا؛ نماینده ایران درمسابقات
برق آسای آنالین جهانی

در ایران بیشتر دالل داریم تا مدیربرنامه

کاظم محمودی میگوید در گذشته شاهد
مدیرانی در  ۲باشگاه استقالل و پرسپولیس
حضور داشــتهاند که حتی نمیدانستند
آفســاید چیســت و فقط به خاطر رابطه
پایشــان به اتاق مدیریت این  ۲باشگاه باز
شده است .کاظم محمودی پیشکسوت و
بازیکن سابق تیمهای فوتبال استقالل و
تراکتور درباره ادامــه یافتن لیگ نوزدهم
گفت :این ریسکی است که سازمان لیگ
پذیرفته و به نظر مــن ادامه لیگ نوزدهم
کار پرخطری است که میتواند جان چند
صد نفــر را به خطر بیانــدازد .به هر حال
فوتبال ورزشی درگیرانه است و حتی اگر
بازیها را هم بدون تماشاگر برگزار کنند،
باز هم خطر ابتال به کرونا بازیکنان و اعضای
باشگاهها را تهدید میکند.

شدن پای دالالن به باشگاهها بیشتر باعث
شده تا این مشکالت برای این استقالل و
پرســپولیس به وجود بیاید .بازیکنهایی
هم که این داللها میآورند ،کارشناسی و
غربال نشده و تنها به فکر گرفتن پول از این
 ۲باشگاه هستند.
او در خصــوص بریــدن پــای داللها به

مستطیلسبز

شباهت پرسپولیس و استقالل به اینتر و میالن

نسخه اندونزیایی سایت « »90minدرگزارشی به معرفی رقبای سنتی جهان فوتبال که ورزشگاه مشترک دارند،
پرداخت که دراین بین دو تیم استقالل و پرسپولیس یکی از رقبای سنتی هستند که به طورمشترک ازورزشگاه
آزادی استفاده میکنند .در این گزارش آمده است :ورزشــگاه آزادی که در قاره آسیا و در شهر تهران واقع شده،
در ســالهای  1970تا  1971با گنجایشی بالغ بر  78هزار و  116نفر ساخته شــد .درکنار این ،ورزشگاه آزادی
محل میزبانی از بازیهای دو باشــگاه ایرانی استقالل و پرسپولیس هم اســت .رقبای سنتی دیگر این گزارش
که ورزشگاه مشترک دارند به شرح زیر اســت :میالن واینتر (ایتالیا) :ورزشگاه سنسیرو /جوزپه مهآتزا .اتلتیکو
ناسیونال وایندیپندنته مدلین (کلمبیا) :ورزشــگاه آتاناســیو گیرادوت .رم و التزیو (ایتالیا) :ورزشگاه المپیکو.
کلوب بولیواروالپاس (بولیوی) :ورزشــگاه هرناندنوســیلس .فالمنگو و فلومینزه (برزیل) :ورزشــگاه ماراکانا.
گراسهاپروافسی زوریخ (سوئیس) :ورزشگاه لتزیگروند .جنوا و سامپدوریا (ایتالیا) :ورزشگاه لوئیجی فراریز.

 با حضور بانوی اول شطرنج ایران
برگزار شد

پیشکسوت سابق استقالل و تراکتور مطرح کرد
وی ادامــه داد :قهرمانی و ســقوط کردن
تیمها به اندازه جام صدهــا نفر نمیارزد.
ایرادی نــدارد که یک ســال هم قهرمان
نداشــته باشــیم و هیچ تیمی به دسته
پایینتر سقوط نکند .کشور هلند این کار
را کرده و همه تیمها هم با آن کنار آمدهاند.
به نظرم نباید خودخواهانه به این موضوع
نگاه کرد و باید سالمتی همه تیمها را در
نظر گرفت.
بازیکن پیشین استقالل درباره ممنوعیت
استفاده از مربیان و بازیکنان خارجی در
ســرخابیهای پایتخت گفت :ایراد اصلی
در مدیریت و برنامهریز این  ۲تیم اســت.
وقتی مدیری تعهدی را قبول میکند ،ابتدا
باید منابع مالی الزم را تهییه کند و سپس
به دنبال جذب بازیکن خارجی باشد .باز

ورزش بانوان

باشــگاههای لیگ برتری گفت :در همه
جای دنیا ،باشــگاهها با مدیرهای برنامه
بازیکنان کار میکنند اما در ایران ما تعداد
کمی مدیربرنامه داریم و بقیه دالل هستند
و به فکر جیب خود هســتندو مدیربرنامه
واقعی نیستند .باشــگاهها و مدیران باید

یاد بگیرند با کسانی کار کنند که مدرک
و لیسانس از نهادهای مربوطه دارند .باید
قوانینی تصویب شــود که نظارت ویژهای
به قــرارداد بازیکنان و مربیــان و به ویژه
خارجیها داشته باشد تا چنین مشکالتی
برای  ۲باشگاه به وجود نیاید.

فضای مجازی

مدافع سابق استقالل :ایران وطن دوم من است و یک روز برمیگردم

مدافع پیشین تیم فوتبال استقالل گفت :ایران وطن دوم من اســت و یک روز به این کشور بر میگردم.
«لئوناردو پادوانی» مدافع برزیلی که در تیمهای فوالد خوزستان ،نفت تهران ،سپاهان و استقالل ایران
سابقه بازی دارد ،حدود دو سال پیش در دیدار اســتقالل با فوالد از ناحیه نخاع آسیب شدید دید و خانه
نشین شــد .این بازیکن که هنوز نزدیک به  100هزار دالر از اســتقالل طلب دارد ،با انتشار یک ویدئو،
پیام احساسی را برای مردم ایران فرســتاد .پادوانی که میتواند فارسی صحبت کند ،گفت« :سالم مردم
ایران ،طرفداران استقالل و دوستان خوبم .از روزی که به برزیل آمدم همیشه به یاد شما هستم و با همه
مشکالتی که هســت ،محبت مردم ایران را فراموش نمیکنم .امیدوارم که روزی دوباره به ایران برگردم
چون ایران وطن دوم من است .البته االن نه؛ چون کرونا خطرناک است .حتماً در خانه بمانید .دوستتان
دارم .خداحافظ».

فوتبال جهان

اینفوگرافی

سارا سادات خادم الشــریعه با وجود شیوع کرونا
تصمیم گرفت که به مســابقات رسمی برق آسا
آنالین که زیر نظر فدراسیون جهانی شطرنج برای
یاد بود ویلهلم اشتیاینیس ،قهرمان اسبق جهان
برگزار میشود حضور پیدا کرده و خود را با دیگر
شطرنج بازان به چالش بکشد.
با توجه به شیوع کرونا و لغو اکثر مسابقات ورزشی،
شــطرنج تنها رشــتهای بود که ورزشــکارانش
حتی بیشتر از گذشته به رقابت پرداختند .سارا
سادات خادم الشریعه بانوی شطرنج باز ایران هم
تصمیم گرفت در مسابقات آنالین زیر نظر فیده
(فدراسیون جهانی شطرنج) شرکت کند و خود
را برای رقابتهای جذاب به چالش بکشــد .در
مسابقات برق آسای آنالین فیده با عنوان یادبود
"ویلهلم اشــتیاینیس" که خادم الشریعه در آن
حضور دارد شــطرنج بازان مطرح دنیا دست به
مهره خواهند شــد .به اعتقاد بسیاری از شطرنج
بازان ویلهلم اشــتیاینیس اولیــن قهرمان انکار
ناپذیر شطرنج جهان بوده است .این مسابقات در
دو بخش آزاد و بانوان برگزار پیگیری خواهد شد.
حضور چهرههایی مانند مگنوس کارلسن نفر اول
شــطرنج جهان ،کاترینا الگنو نفر پنجم شطرنج
بانوان این مسابقات را جذاب کرده است .کارلسن
بعد از حضور در این مسابقات ،از این رقابت تمجید
کرده و گفته که این مسابقات یک راه خوبی برای
بزرگداشت اولین قهرمان رسمی شطرنج جهان
است .این صحبت کارلسن درحالی بود که رئیس
فدراسیون شطرنج جهانی با تمجیدی از ویلهلم
اشتیاینیس گفته ما بســیار مفتخر هستیم که
کارلسن در این رقابتها حضور دارد.

پاسخ یورگن کلوپ به سختترین سؤال جهان

کدام بهتر است؟ مسی یا رونالدو؟
سالها است که رقابت بزرگ بین کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بزرگترین دوئل
دنیای فوتبال است و هر کس به فراخور سلیقه و فلسفه فوتبالی خود یکی از آنها
را بزرگترین فوتبالیست زنده دنیا میداند .یورگن کلوپ سرمربی کاریزماتیک
لیورپول هم حاال به خیل کسانی که نظرشان را در این باره علنی کردهاند پیوسته
و میگوید با اینکه رونالدو را فوتبالیستی نزدیک به کامل میبیند ولی معتقد است
جادوگر بارسلونا در مقایسه از او باالتر میایستد .کلوپ البته میگوید با اینکه
مسی را به رونالدو ترجیح میدهد ولی در بزرگی هر دوی آنها در تاریخ فوتبال
هیچ شکی ندارد .دو غولی که در بیش از یک دهه گذشته از  12توپ طالی اهدا

فوتبال جهان

شده یازده بار این جایزه معتبر را بین خود تقسیم کردهاند .کلوپ آمادگی بدنی
و فیزیک فوقالعاده رونالدو را تحسین میکند ولی میگوید مسی نابغهای است
که هم جادو میکند و هم این کار را طوری انجام میدهد که همه گمان میکنند
چنین درخششی برای او به سادگی آب خوردن است.
کلوپ در گفتگو با یک کانال یوتیوبی گفت :به نظر من مسی بهتر است .با اینحال
من رونالدو را واقعاً تحسین میکنم .اگر بخواهم توضیح بدهم باید بگویم که ما
در مقابل هر دوی آنها بازی کردهایم و میدانیم که دفاع کردن در مقابل هر دوی
آنها تقریباً غیرممکن است.

نقل و انتقاالت

آب پاکی زنیت روی دست ناپولی«آزمون به هیچ تیمی فروخته نمیشود»

ایرنا :باشگاه زنیت سنپترزبورگ اعالم کرد که هیچ تمایلی به فروش «سردار
آزمون» به ناپولی نداشته و گمانه زنیها را «یک نمونه کالسیک از منفعت طلبی
مدیربرنامهها» خواند.
نشریه گزتا دلو اسپورت به تازگی در گزارشی اعالم کرد که باشگاه ناپولی خود را
با  ۱۵میلیون یورو برای خرید آزمون مهیا کرده است و قصد دارد وی را جایگزین
«دریس مرتنز» کند .با این وجود« ،الکســاندر مِد ِودِف ،مدیر باشگاه زنیت در

گفتوگو با چمپیونات گفت :نمیخواهیم در مورد آزمون با ناپولی یا هیچ باشگاه
دیگری مذاکره کنیم .وی افزود :این حرفها و شایعات یک نمونه کالسیک از
چگونگی رفتار مدیربرنامه ها در جهت منافع خودشــان است .در حال حاضر
موضوعات دیگری همچون اتمام فصل و فتح قهرمانی دغدغه ما است و به هیچ
چیز دیگری فکر نمیکنیم .مهاجم ایرانی باشگاه زنیت در فصل جاری در جریان
 ۲۹بازی  ۱۴گل برای این تیم به ثمر رسانده است.
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