یادداشت
علی دایی؛ بدون تاریخ انقضا

ورزش  : 3ســرمربی تیم فوتبال لیورپول میگوید تا چندین ماه بازیهای فوتبال بدون تماشــاگر برگزار میشود .رقابتهای
بوندسلیگا با برگزاری چند دیدار ادامه یافت و به نظر میرسد در سایر کشورها نیز بازیها بدون حضورتماشاگر برگزار خواهد شد.
یورگن کلوپ ،سرمربی لیورپول که تیمش در آستانه قهرمانی زودهنگام در لیگ برتر انگلیس قرار دارد ،گفت :همه ما فوتبال را
بدون تماشاگر در تیمهای جوانان شروع کردیم ،بنابراین یاد گرفتیم که این بازی را نه فقط به دلیل جو موجود در ورزشگاهها بلکه
به خاطر خود فوتبال دوست داشته باشیم.
ما باید به خالی بودن ورزشگاهها عادت کنیم .ما میدانیم که این اتفاق برای چندین ماه اتفاق میافتد ،اما این بدان معنی نیست که
فوتبال از یک بازی فوقالعاده نزول خواهد داشت  .

همشهری آنالین :باشگاه تراکتور که خودش از مخالفان ادامه لیگ است در آستانه شروع احتمالی رقابتها با دردسر عدم بازگشت
ستاره خود روبهرو شدهاند.
درحالی که رسما اعالم شد که مسابقات لیگ برتر از سرگرفته خواهد شد ،اما نخستین حاشیه جدی این تصمیم را کاپیتان تراکتورسازی
رقم زد .باشگاه تراکتور که خودش از مخالفان ادامه لیگ است در آستانه شروع احتمالی رقابتها با دردسر عدم بازگشت ستاره خود روبرو
شدهاند .برخی رسانهها  گزارش دادند که اشکان دژاگه که پس از تعطیلی رقابتها به آلمان سفر کرده بود و در حال حاضر هم در این
کشور حضور دارد به مسئوالن باشگاه اعالم کرده در صورت شروع رقابتها هم حاضر به بازگشت به ایران نیست و تا زمانی که شرایط
را مناسب تشخیص ندهد به ایران بر نمیگردد.
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یک پله صعود خادمالشریعه در
مسابقات آنالین فدراسیون جهانی

بررسی موضوع جنجالی تقابل ورزشکاران ایرانی با رژیم اشغالگر در مجلس

مجلسیهابرایورزشیهاتصمیممیگیرند
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس اعالم کرد هنوز طرح حذف
مقابله با ورزشــکاران رژیم صهیونیستی
قطعی نیست .روزسهشنبه هفته گذشته
(بیست و سوم اردیبهشتماه) ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی با  ۲۴۳رای موافق
و بدون حتی یــک مخالــف ،دو فوریت
طرح «مقابله با اقدامــات خصمانه رژیم
صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقهای
و بینالمللی» را تصویب کردند که در ماده
 ۱۱این طرح آمده بود:
«برگــزاری هر گونه مســابقه یــا رقابت
ورزشی اعم از رســمی یا تدارکاتی میان
ورزشــکاران و تیمهای ورزشــی ایران با
حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است.

هر یک از فدراســیونها در رشته ورزشی
مربوطه موظف هســتند با بهرهمندی از
تمام ظرفیتهای داخلــی و بینالمللی و
برقراری ارتباط اصولی با مجامع بینالمللی
ورزشــی ،تعهدات و اقدامــات مقتضی را
جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات
و محرومیتهــای ورزشــی بینالمللی
علیه ورزشکاران مســتنکف از مواجهه با
حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و با
پیشبینی تخصیص منابع الزم ،به تشویق
و حمایت از آنها بپــردازد ».از هفته قبل
قرار بود دســتورالعمل ماده  ۱۱این طرح
توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری
وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه
تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد که

ظاهرا به سرانجام نرســیده است .شنبه
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی تشکیل جلسه داد
و کلیات این طرح را به تصویب رساند ،اما
محمدجواد جمالی نوبندگانی ،عضو این
کمیسیون اعالم کرد ماده  ۱۱طرح مقابله
با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی که
ورزشکاران را از مسابقه دادن با ورزشکاران
این رژیم منع میکرد ،حذف شده است.
با وجود این اظهارات ،اما حجتاالســام
مجتبی ذوالنوری ،رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «ورزش سه» اظهار
کرد :هنوز بند عدم رویارویی با ورزشکاران
رژیم صهیونیســتی از قانــون «طرح دو

 ۲پیشنهاد باشگاه پیکان برای لیگ برتر
مدیرعامل باشــگاه پیکان میگوید :این باشگاه تابع
تصمیمات سازمان لیگ اســت ،اما اگر خالف نظرات
کارشناسی موضوعی رخ بدهد این باشگاه مدعی خواهد
بود .حمیدرضا گرشاسبی درباره بحث آغاز مجدد لیگ
برتر اظهار کرد :اگر تمهیداتی قرار اســت اتخاذ شود
باید به شکلی باشد که در آینده دچار مشکل نشویم.
من میگویم اگر لیگ را ادامــه دادند و یک بازی یا دو
بازی انجام شد و بعد متوجه شدند که یک بازیکن دچار

کرونا شده است ،در آن زمان میخواهند چه کار کنند؟
آیا دوباره لیگ را تعطیل میکنند یا تیم آن بازیکن به
قرنطینه میرود؟ اگر لیگ تعطیل بشود ادامه آن چه
خواهد شــد؟ من میگویم پیشبینی این مسائل باید
انجام بشود تا کسی آسیب نبیند .اگر بخواهیم اینگونه
لیگ را پیش ببریم کار قشــنگی نیســت چون باعث
میشویم سالمتی بازیکنان به خطر بیفتد .مدیرعامل
باشگاه پیکان در بخش دیگری از صحبتهایش ادامه

دوچرخهسواری

تصمیم ایران برای تعویق  ۸ماهه تور دوچرخهسواری ایران-آذربایجان

کارهایی که کرونا میکند

ایران به اتحادیه جهانی دوچرخهســواری اعالم کرد تصمیم دارد زمان برگزاری سی و پنجمین دوره تور
ایران -آذربایجان را به تعویق بیندازد.
رسول هاشم کندی رئیس هیئت دوچرخهسواری آذربایجان شرقی و مدیر فنی تور ایران-آذربایجان درباره
تعویق زمان برگزاری سی و پنجمین دوره تور بیان کرد :اتحادیه جهانی دوچرخهسواری از ما پرسید که آیا
تور را برگزار میکنیم یا نه چون میخواهد تقویم جدید خود را نهایی کند .ما هم اعالم کردیم به دلیل شرایط
شیوع ویروس کرونا و اینکه مشخص نیست وضعیت به چه صورت می شود تصمیم داریم تور را با هشت ماه
تاخیر برگزار کنیم  .او ادامه داد :ما به اتحادیه جهانی دوچرخهسواری پیشنهاد دادیم تور ایران  -آذربایجان
را در تاریخ  ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۰برگزار کنیم .هاشم کندی در پاسخ به این پرسش که چرا قرار است تور با
هشت ماه تاخیر برگزار شود ،تاکید کرد :این تور در مهرماه که اواخر فصل دوچرخهسواری بود برگزار می شد
و اگر می خواستیم دو ،سه ماه به تعویق بیندازیم وارد فصل زمستان میشدیم و امکان برگزاری تور وجود
نداشت .از طرفی تاریخ اصلی برگزاری تور ما در همان اردیبهشت و خرداد بود که به دلیل شرایطهای خاصی
که به وجود آمده بود ،تاریخ آن تغییر کرد و اکنون دوباره به زمان اصلی برگزاری آن بر میگردد  .ما تالش
کردیم بهترین تاریخ ممکن را برای برگزاری تور در نظر بگیریم.
وزنهبرداران پایتختنشین بدون جا و مکان

تهران باید از صفر شروع کند
پیشکســوت وزنهبرداری ایران گفت :وزنهبرداری
تهران ورزشــکار زیادی ندارد و کســانی که باقی
ماندهاند نیز باشــگاهی فعال نیست که بخواهند
تمرین کنند.
مدد نصیرینیا درباره مشکالت وزنهبرداری تهران
بیان کرد :باشگاه وزنهبرداری فعال در تهران نداریم
و وزنهبرداران مدعی هم رفتهاند کسانی که باقی
ماندهاند نیز بدون باشگاه هســتند .زمانی که ما
وزنه میزدیم  17-18باشگاه وزنهبرداری در تهران
فعال بود و مسابقات ما در سه روز برگزار میشد ،اما

االن شرایط به گونهای شده که مسابقات تهران را
میتوان در یک ساعت برگزار کرد.
نصیرینیا در پاسخ به این پرسش که فکر میکند
وزنهبرداری تهران برای رونق گرفتن دوباره نیاز دارد
از ابتدا وزنهبردار بسازد یا خیر ،تصریح کرد :ابتدا
باید در تهران باشگاهها فعال شوند .مشکل دیگری
هم که وجود دارد ،نبود تجهیزات است و فدراسیون
هیچ کمکی به تهران نکرده است .در سالن تمرین
استقالل مرکز خود وزنهبرداران همت کردهاند و
تختهها را تعمیر و مقداری تجهیزات تهیه کردهاند.

عکس  :نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر ورزش و جوانان

علی دایی چندی پیش با دریافــت تبریک از فیفا
و بایرن مونیخ و ...وارد  ٥١ســالگی شد .او میشود
علی دایی ۵۱ ،ساله و سایت فیفا زادروز تولدش را
تبریک میگوید ،با یادآوری افتخار بزرگش «آقای
گلی جهان» .باشگاه بایرن مونیخ تصاویری از زمان
حضور دایی در این باشگاه نشان میدهد و سایت
ایافسی به زبان فارسی تولدش را تبریک میگوید.
دایی در سالهایی که به نظر میرسد وقت خود را
در مربیگری تلف میکند ،همچنان گاهوبیگاه مانند
زادروز تولدش به عرش میرود ،آن هم به واســطه
گذشتهاش .البته که رسیدن به موفقیتهای دایی
در دوران بازی فوتبالش با نگاه به وجه بینالمللیاش
کار هر فوتبالیست ایرانی نیست.
روحیهای که گویا اجازه نمیدهد او
تمام شود
از آخرین گل ملی  ۱۴ســال میگــذرد و خودش
مدتی بعد از گل به کاســتاریکا یعنــی بعد از جام
جهانی  ۲۰۰۶از دنیای بــازی فوتبال خداحافظی
کرد .البته دایی ســالهای آخر حضورش در تیم
ملی انتقادبرانگیز بود ،اما او تنها  ۱۳سال برای تیم
ملی بازی کرد و  ۱۰۹گل زد .پیــش از آن تنها در
مدت  ۱۰سال رکورد پوشکاش ،مهاجم افسانهای
مجارستان با  ۸۴گل را شکست؛ از سال  ۷۲تا .۸۲
از روحیه تحسینبرانگیز دایی که همیشه از آن یاد
میشود ،جاهطلبی است .روحیهای که گویا اجازه
نمیدهد تمام شود و او میشود علی دایی با روحیه
تمامیتخواهی که گاهوبیگاه به عرش برمیگردد.
رکوردی که اگر رونالدو بشــکند
افتخاری بزرگ است
او میشــود دایی ،نه بابت یادآوری روز تولدش که
بابت گامهای کریس رونالدو که میتواند رکورد آقای
جهان او را بگیرد که این خود نیز افتخاری برای
گلی
ِ
دایی محسوب میشود .رونالدو با  ۹۹گل زده در تیم
ملی پرتغال تنها  ۱۰گل برای رسیدن به دایی فاصله
دارد .او اما هر بازیکنی نیست که بخواهد رکورد دایی
را بکشــند .رونالدو یکی از بهترین بازیکنان ادوار
تاریخ فوتبال جهان است که همچنان بازی میکند
و به همراه لیونل مسی ســهم بسیاری در باالبردن
هیجانات فوتبال بین هواداران سراسر جهان در عصر
حاضر دارند .آنها بیــش از یک دهه دنیا را متحیر
کردند و حاال یکی از نگرانیهای بزرگ این اســت
که جذابیت و هیجانات فوتبال بعد از خداحافظی
رونالدو و مسی چقدر افت خواهد کرد؛ یا اینکه این
فوتبال مدرن و ماشینی چقدر زمان میخواهد که تا
بازیکنانی با این کیفیت ظهور کنند.
رکوردهــا میشــکند و دایــی
نمیشکند
رونالدو حاال  ۳۵ســاله اســت و کمترین تردیدی
بابت شکستن رکورد دایی وجود ندارد .اگر حادثه
غیرمنتظرهای رخ ندهد ،این رکورد میشکند ،اما
دایی نمیشکند .او میشود دایی که رونالدو کبیر
ازش عبور کرده و نه یک مهاجم در سطحی پایینتر.
ارزش دایی در این روزگار بیشــتر نمایان میشود،
وقتی که اوج دوران گلزنــیاش را به یاد بیاوریم و
اینکه بابت گلهای بیشــمارش گاه انتقاد شنید
و شــوخیهای بیمزه .گلهایش به الئوس ،نپال،
مالدیو و ...در نگاه برخی معموال بیارزش توصیف
میشــدند و اینکه هر مهاجمی با گل زدن به این
تیمهای ضعیف آســیایی میتواند تعداد گلهای
ملیاش را افزایش دهد ،اما بهترین گلزنان آســیا
در ادوار تاریخ به غیر دایی ،کونیشــیگه کاماموتو،
مهاجم ژاپن با  ۸۰گل بوده است .بعد از او نیز حسین
سعید عراقی با  ۷۸و بشار عبداله کویتی با  ۷۵گل
قرار دارند .در واقع این بازیکنان هم شرایطی مشابه یا
حاال بهتر یا بدتر به دایی در آسیا داشتند ،اما هیچیک
حتی به رکورد پوشکاش هم نرسیدند.
روزی آقای دایی رکورد پوشکاش را
شکست
او میشود علی دایی که رونالدو با  ۱۷سال حضور
در تیم ملی پرتغال به رکوردش بسیار نزدیک شده
است .شاید اینطور گفته شود که رونالدو چهار سال
بیشتر در تیم ملی بازی کرد و سالهای بیشتر هم
میتواند بازی کند و در نتیجه گلهای بیشتری هم
میزند ،اما با توجه به شرایط بازیها در اروپا و البته
حضور رونالدو در تیمی مانند پرتغال کا ِر ســخت
او را طی این ســالها نشــان میدهد .اگر رونالدو
با قابلیتهای فراوانش در تیم ملــی آلمان بازی
میکرد ،مطمئنا شرایط بهتری داشت .با این حال،
جهان فوتبال
او رونالدو است که بازیاش سالهاست
ِ
را متحیر کرده است و این دلیل و دالیل دیگر برای
دایی خوشــایند خواهد بود .در سال  ۸۲وقتی که
رونالدو نخستین گل ملی خود را به قزاقستان زد،
دایی با گل خود به لبنان رکورد پوشکاش را شکست
و آقای گل جهان شد.
دایی از اینکــه رونالدو رکوردش را
بشکند ،خوشحال است
دایی از اینکه رونالدو رکوردش را بشکند ،خوشحال
اســت و البته دلیل ویژهای برای آن نیاورده است،
اما آقای گلی جهان توسط رونالدو میتواند همان
شــرایطی را که روزگاری دایی به وجود آورد تا نام
پوشــکاش بیش از گذشته بر ســر زبان هواداران
فوتبال ایران بیفتد ،برای شخص دایی ایجاد خواهد
کرد .با این تفاوت که این بار رونالدو یکی از برترین
فوتبالیســتهای جهان به احتمال فراوان به این
رکورد میرســد و زمانی که از آقای گلی رونالدو
صحبت شود ،نام دایی هم به زبان میآید یا میتواند
به زبان بیاید ،به عنوان فــردی که پیش از رونالدو
رکورددار بوده و مهاجم پرتغالــی رکورد دایی را
شکســته اســت .این به مراتب طعم شیرینتری
برای دایی و هواداران ایرانی نسبت به تبریک گفتن
تولدش توسط فیفا و ایافسی دارد.
خبرآنالین

کلوپ :باید به بازی بدون تماشاگر عادت کنیم

اشکان دژآگه :برای ادامه بازیها به ایران برنمیگردم

فوریتی مقابله با اقدامــات خصمانه رژیم
صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقهای
و بینالمللی» حذف نشده است.
او ادامه داد :حذف این بند پیشنهاد وزارت
ورزش و جوانان به مجلس بوده ،اما هنوز
قطعی نشــده و در حال بررسی موضوع
هستیم تا تصمیمی که به نفع کشور است،

داد :اگر قرار اســت برای لیگ تصمیمگیری شود باید
این تصمیم کارشناسی باشد ما به عنوان باشگاه پیکان
نظرات خود را ارائه کردهایم .کارشناسان هم نظرات خود
را دادهاند و باشگاههای دیگر هم اعالم نظر کردهاند .حاال
مسئولیت با سازمان لیگ است .ما به تصمیم سازمان
لیگ تمکین میکنیم ،اما اگر خالف نظرات کارشناسی
اتفاقی رخ بدهد آن زمان مدعــی خواهیم بود .وی در
پایان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد باشگاه پیکان
برای به سرانجام رساندن لیگ برتر چیست؟ گفت :یکی
از پیشنهادات ما این است که همین جا لیگ را به پایان

تیروکمان

با در نظر گرفتن همه جوانب داشته باشیم.
بنابر اعالم کارشناسان ،حذف ماده  ۱۱این
طرح از آن جهت الزم است که در صورت
تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی و به قانون درآمــدن آن ،ممکن
اســت حتی موجب تعلیق ورزش ایران و
عدم اجازه برای حضور در المپیک شود.

برسانند و چهار تیم نخســت را به لیگ قهرمانان آسیا
بفرســتند و قهرمان را هم مشــخص کنند .سال بعد
هم لیگ را با  ۱۸تیم برگزار کنند و اگر برای برگزاری
بازیها مشکلی وجود داشت همان فصل اعالم کنند
که در پایان چهار تیم به لیگ یک سقوط کنند .یکی
دیگر از پیشنهادات ما این بود که لیگ را از همین جا به
پایان ببرند و سال آینده با احتساب امتیازاتی که االن
تیمها به دست آوردند فصل جدید را آغاز کنند یعنی
اگر پرسپولیس  ۱۰امتیاز با تیم دوم اختالف دارد فصل
جدید را هم با  ۱۰امتیاز اختالف آغاسز کنند.

ورزشکار المپیکی تیر و کمان:

بعید میدانم المپیک لغو شود

ورزشکار المپیکی تیر و کمان گفت :با توجه به تغییر زمان برگزاری زمان المپیک توکیو بعید میدانم این بازیها لغو
شود چون در این صورت امکان دارد همه ورزشکاران در رشتههای مختلف دچار آسیب شوند .میالد وزیری در پاسخ
به این پرسش که در صورت لغو بازیهای المپیک توکیو فکر میکنید این مسئله چه تاثیری بر ورزشکاران المپیکی
داشته باشد ،اظهار کرد :فکر نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد چون اگر المپیک توکیو لغو شود ورزشکاران رشتههای
ب شوند .وی گفت :تا المپیک توکیو یک سال زمان داریم و قطعا این مسئله به نفع
مختلف امکان دارد دچار آسی 
ورزشکاران است که طی این مدت خود را برای المپیک آماده کنند .این ورزشکار المپیکی تیر و کمان خاطرنشان
کرد :مسئوالن باید تدابیری بیندیشند تا آســیبهایی که از بیماری ویروس کرونا به ورزش و به ویژه ورزشکاران
وارد شده به حداقل برسد .ما در حال حاضر طی شش ماه اول ســال هیچ رقابتی نداریم و قطعا اردوهای مقطعی
پاسخگوی کمانداران نخواهد بود .برای این که بتوانیم با تیم کامل در المپیک توکیو شرکت کنیم باید اردوها به
صورت پی درپی و برنامهریزیها دقیق باشد تا بتوانیم سهمیه کامل را برای حضوردرالمپیک توکیو کسب کنیم و
این تنها در شرایطی امکانپذیر است که مسئوالن حمایت ویژهای از ورزشکاران داشته باشند .وزیری اضافه کرد :در
حال حاضر ورزشکاران به خاطر تعطیلی اردوها و انجام تمرینات درمنزل قطعا دچار آسیبهای زیادی به ویژه از نظر
روانی خواهند بود که نیازاست با شروع اردوها مسئوالن به این مسئله توجه ویژه داشته باشند تا آسیبها کمتر شود.
وقتی باشگاهها فعال شــد پس از آن باید از ابتدا
وزنهبردار بسازیم که این مسئله هم زمانبر است.
او افــزود :زمانی کــه ایوانف مربی بلغارســتانی
وزنهبــرداری به ایران آمد به علــی مرادی رئیس
فدراســیون گفت انتظار نداشته باشد در یکی ،دو
سال قهرمان بســازد .برای ساختن یک وزنهبردار
که قهرمان آســیا و جهان شــود  3-4سال زمان
الزم اســت .از این رو نباید انتظار داشت به زودی
وزنهبرداران مدعی در تهران ساخته شوند.
مربی اســبق تیم ملی وزنهبرداری ایران در مورد
دلســردی مربیان تهرانی نیز گفت :جدا از اینکه
پول زیادی دریافت نمیکنند و شاید 100-200
هزار تومان بگیرند که هزینه رفت و آمدشــان را

هم تامین نمیکند ،باشگاهی هم وجود ندارد که
مربیان تهرانی فعالیت کنند .این شرایط دلسردی
میآورد .به نظر من کال وزنهبرداری در ایران مرده
است .همین لیگ را نگاه کنید .لیگ باید سازنده
باشــد و از آن برای تیم ملی وزنهبردار ساخت ،اما
اکنون میبینیم که از ابتدا تیمهــای اول ،دوم و
سوم مشخص هستند .تیمی که بیشتر پول بدهد و
نفرات شاخص را جمع کند ،اول میشود .وضعیت
در مسابقات قهرمانی کشور هم بهتر از لیگ نیست.
امیدوارم با برگزاری انتخابات هیئت تهران اوضاع
بهتر شود و همه دست به دست هم دهیم و اجازه
ندهیم وضعیت وزنهبرداری تهران به این شــکل
بماند.

رسانههای اسپانیایی به بازگشت فوتبال واکنش مشترکی داشتند رقابتهای بوندسلیگا آلمان از هفته بیست و ششم آغاز شد و با گذشــت بیش از دو ماه از تعطیلی ،این مسابقات مجددا از سر گرفته
شد.نشریههای اسپانیایی به بازگشت فوتبال در قاره اروپا واکنش نشــان دادند و اقدام تیمهای بوندسلیگایی را شکستن یک سکوت
تیتر یکها در تسخیر توپ و تور
برزگ میدانند.

ایسنا :روز دوم مسابقات رسمی برق آسا آنالین
که زیر نظر فدراسیون جهانی شطرنج پیگیری
شــد ،بانوی اول شــطرنج ایران توانست با یک
پله صعود نســبت به روز قبل در جایگاه هشتم
قرار بگیرد .با توجه به شــیوع کرونــا و لغو اکثر
مسابقات ورزشی ،شطرنج تنها رشتهای بود که
ورزشکارانش حتی بیشــتر از گذشته به رقابت
پرداختند .ســارا سادات خادمالشــریعه 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 بکشد.

حجازی در بیمارستان
بستری شد

فارس  :پســر اســطوره باشگاه اســتقالل در
بیمارستانی در ترکیه بستری شد.آتیال حجازی،
بازیکن و مربی پیشین استقالل که چند سالی
اســت به ترکیه مهاجرت کرده ،روز گذشته با
عالئم یک بیماری مرموز به بیمارستان مراجعه
کرد که از او تست کرونا به عمل آمد و خوشبختانه
نتیجه آن منفی اعالم شــد .با این حــال او به
توصیه پزشــکان ،برای انجام آزمایشات بیشتر
در بیمارستان بستری شد .گفته میشود مشکل
اصلی او ،اختالل ویروسی در ناحیه گوش میانی
است.

چرخه انتخابی تیمهای ملی
کشتی به تصویب رسید

ایلنا :چرخــه انتخابی تیمهای ملی کشــتی
برای اجرا در ســالجاری ،با رأی قاطع روسای
هیئتهای کشتی اســتانهای سراسر کشور
به تصویب رســید .سومین ســمینار عمومی
هیئتهای کشــتی سراسر کشــور با توجه به
شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت موارد ایمنی و
بهداشتی ،صبح یکشنبه و از طریق فضای مجازی
و به صورت آنالین «وبینار» (کنفرانس ویدئویی
اینترنتی) در محل فدراسیون کشتی ،برگزار شد  .

سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی
روزنامه نگار شد

همشهری آنالین :سرمربی ســابق تیم ملی
کشورمان و ســرمربی کنونی تیم ملی کلمیبا
در ایام قرنطینه در شــغل جدیدی مشــغول
به کار شده است .به گفته ســایت Colombia
روزنامهنگار معروف کلمبیایــی کامیله زولوگا
اعالم کرد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی
کشــورش روزهای یکشــنبه و چهارشنبه در  
روزنامه  El Espectadorســتونی را در اختیار
دارد که در آن مطالبی از خود و تجربیات خود و
همچنین بررسی بعضی از مسابقات به یادماندنی
تاریخ فوتبال پرداخت.

واکنش ماهینی به قانون
 5تعویض در لیگ برتر

مهر  :کاپیتان سابق پرسپولیس در مورد اجازه
پنج تعویض در هر بازی واکنش نشــان داد.به
دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکالتی که برای
برگزاری مسابقات فوتبال وجود دارد ،فیفا اجازه
پنج تعویض در یک دیدار را صادر کرده اســت.
حسین ماهینی ،بازیکن نساجی و کاپیتان سابق
پرسپولیس واکنش جالبی به این توئیت داشت.
«خداروشکر اون ســالی که پنجره پرسپولیس
بسته شد تعویضها زیاد نشــد .وگر نه تعویض
چهار و پنج میشد برانکو وزالتکو».

«سلیمی» از فرنگیکار تیم ملی
جوانان عیادت کرد

نشریه مارکا در صفحه اول برای فوتبال آلمان
نوشت :قهرمان سکوت .

روزنامه آاس نوشت :هیچ واکسنی علیه هالند
وجود ندارد .

موندودیپورتیوو ،روزنامه نزدیک به باشــگاه
فوتبال جدید
بارسلونا همینطور نوشت:
ِ

اسپورت همچنین درباره بوندسلیگا ذوق زده
است .تیتر یک این روزنامه «بوندس لیگا فوتبال
جدید را افتتاح میکند» انتخاب شده است.

ایرنا « :بهداد سلیمی» مشاور رئیس کمیته ملی
المپیک در امور المپین ها و قهرمانان از فرنگیکار
تیم ملی جوانان که به تازگی دچار عارضه سرطان
شده ،عیادت کرد.سلیمی قهرمان وزنهبرداری
جهان و المپیک به همــراه «محمود عبدالهی»
مدیر روابط عمومی کمیته ملــی المپیک روز
یکشنبه با سفر به شهرستان بابل و حضور در خانه
«محمدرضا آقانیا» ضمن صحبت با خانواده این
ملیپوش ،از طرف «ســیدرضا صالحیامیری»
رییس کمیته ملی المپیک اعالم کرد که کمیته
ملی المپیک تمام هزینههای درمانی این قهرمان
را قبول کرده و پیگیر رونــد درمانی وی تا زمان
بهبود خواهد شد   .

