منهای فوتبال
تست کرونای عالمیان
مثبت شد

تست کرونای پینگپنگباز کشورمان مثبت
اعالم شد .تســت کرونای نیما عالمیان ستاره
تنیس روی میز تیم ملی ایران مثبت شــد .به
همین دلیل عالمیان راهی قرنطینه شد تا تحت
درمان قرار بگیرد .او باید روز هفتم شهریورماه
راهی فرانسه شود و هنوز مشخص نیست که
این اعزام انجام خواهد شد یا نه؟

واکنش وکیل ستاره اینتر به پیشنهاد بارسلونا

همبازی سردار آزمون کرونا گرفت!

مسی به بازی بایرن مونیخ میرسد

ایلنا :مهاجــم آرژانتینی در نقل و انتقاالت تابســتانی این تیم را تــرک نمیکند .مدیر
برنامههای لوتارو مارتینز مهاجم اینتر شــایعات قطعی شــدن انتقال وی به بارسلونا را
تکذیب کرد .مارتینز در هفتههای اخیر مورد توجه مدیران بارسا قرار گرفته و به طور مداوم
نشریههای و روزنامههای کاتاالنی از شرایط انتقال این بازیکن به جمع آبی اناری پوشان خبر
میدادند .هموطن لیونل مسی اگرچه مایل است تا چالش جدیدی را تجربه کند ،اما عالوه
برمخالفت آنتونیو کونته و همینطور باشگاه اینتر ،مدیر برنامه او هم اعالم کرد که گفتههای
رسانهها تنها گمانهزنیاست و این مهاجم جوان در نراتزوری ماندنی است.

تسنیم :تست کرونای یکی از بازیکنان تیم فوتبال زنیت سنپترزبورگ مثبت اعالم شد.
سرگئی سماک ،سرمربی زنیت سنپترزبورگ از تســت مثبت کرونای یکی از بازیکنان
تیمش خبر داد .پیش از این نتیجه تســت کرونای دو بازیکن زنیت مشکوک بود که در
تست مجدد ابتالی یک بازیکن به ویروس کرونا تأیید شد .وی اظهار داشت :اگر بخواهم
درباره شرایط ویروس کرونا در تیمم صحبت کنم موضوع خیلی روشن است .تست کرونای
دو بازیکن زنیت مشکوک بود و ما اطالعات الزم را به سازمان لیگ برتر و ارگان بهداشتی
روسیه ارسال کردیم .طبق قوانین بهداشتی هر دو بازیکن به قرنطینه رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان :کاپیتان آرژانتینی تیم بارسلونا مقابل بایرن مونیخ به میدان
میرود .بر اساس اعالم به نشریه مارکا ،مصدومیت لیونل مســی در دیدار مقابل ناپولی
جدی نبوده و ســتاره آرژانتینی میتواند تیمش را در دیدار مقابل بایرن مونیخ همراهی
کند .بارسلونا در بازی حساس مقابل بایرن میتواند از مسی استفاده کند و برخالف تصور
رسانههای اسپانیایی او مشکل خاصی برای بازی آخر هفته نخواهد داشت .با این روال باید
منتطر بود تا شاهد این تقابل دنیای فوتبال در دوران کرونا باشیم؛ تقابلی که برای بارساییها
بیش از برد و باخت و امتیازها مهم است ،تقابلی سیاسی و تاریخی.
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مراسم قرعهکشی لیگ برتر
کشتی  29مرداد برگزار میشود

با توجه به درخواســت تعدادی از باشگاههای
شرکت کننده در بیســتمین دوره لیگ برتر
کشتی ،جام یادگار امام(ره) مراسم قرعهکشی
این مسابقات به تعویق افتاد .با وجود برنامهریزی
ســازمان لیگ کشــتی برای برگزاری مراسم
قرعهکشی بیســتمین دوره لیگ برتر کشتی
آزاد و فرنگی باشگاههای کشور ،جام یادگار امام
(ره) در روز  23مردادماه ،با توجه به درخواست
تعدادی از تیمهای شرکت کننده این مراسم به
تعویق افتاد .گفتنی است؛ این مراسم از ساعت
 10الی  12روز چهارشنبه  29مردادماه با حضور
مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ و نمایندگان
باشگاهها برگزار خواهد شد.

مسابقات بسکتبال جام حذفی
تهران لغو شد

مسابقات بسکتبال جام حذفی تهران به دلیل
شیوع ویروس کرونا لغو شد .هیئت بسکتبال
استان تهران اعالم کرد مسابقات جام حذفی
تهران با عنوان جام زنــده یاد آیدین نیکخواه
بهرامی به دلیل شــیوع ویروس کرونا امسال
برگزار نخواهد شــد .پیش از این اعالم شــده
بود در صورتی که تا  15مرداد شرایط برگزاری
فراهم نباشد ،این رقابتها برگزار نخواهد شد.
مسابقات هر ساله در ســالن شیخاالسالمی
ورزشگاه شهید حیدرنیا برگزار میشود.

قطعی شدن انتقال زمین
به یک فدراسیون

انتقــال یک هــزار متــر ســاختمان اداری
فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری در
مجموعه ورزشــی آزادی تهران قطعی شــد.
بعد از ماهها پیگیری و موافقت وزارت ورزش،
در جلسه مازیار ناظمی ،سرپرست فدراسیون
موتورســواری و اتومبیلرانــی بــا کریمی،
مدیرعامل شرکت توســعه و نگهداری اماکن
ورزشی صورتجلسه واگذاری یک قطعه زمین
هزار متری به نام فدراســیون موتورسواری و
اتومبیلرانی به صــورت قطعی امضا و تحویل
سرپرست فدراسیون شــد .بر این اساس این
یکهزار متر زمین در ضلع شــرقی مجموعه
ورزشی آزادی جهت احداث ساختمان اداری،
رفاهی و آموزشی فدراســیون موتورسواری و
اتومبیلرانی به این فدراسیون واگذار شده است
و طی روزهای آینده مراسم کلنگزنی و آغاز
ساخت و ســاز این مجموعه با حضور مقامات
ورزشی کشور آغاز خواهد شد.

جریمه  50هزار دالری بازیکن
NBA

بازیکن تیم بسکتبال گلدن استیت به خاطر
صحبت علیه ستاره فنیکس سانز با جریمه 50
هزار الری روبهرو شد .درایموند گرین ستاره
تیم بسکتبال گلدن اســتیت که در این فصل
نتایج بسیار ضعیفی را کسب کرد ،روز گذشته
صحبتهایی را در یک برنامه تلویزیونی علیه
دوین بوکر بازیکن فنیکس سانز و نحوه بازی او
انجام داد که همین صحبتها برای او  50هزار
دالر آب خورد .مسئوالن لیگ  NBAبه دلیل
نقض قوانین این بازیکن را بــا جریمه نقدی
روبهرو کردند .پس از این اتفاق درایموند گرین
تنها شکلک خنده را در توئیتر خود منتشر و به
جریمهاش واکنش نشان داد.

کنفدراسیون بوکس آسیا پدیده
بوکس ایران را ستود

میزان :پدیــده بوکس ایران مــورد تعریف و
تمجید کنفدراســیون بوکس آسیا قرار گرفت.
طبق اعالم سایت فدراسیون بوکس ،متن ترجمه
پست کنفدراسیون بوکس آسیا asbcدر ستایش
از علی خــدادادی در زیر آمده اســت :زندگی
بوکس ایران در حال پیشرفت است تا راهی برای
بازگشت به دهههای گذشته باشکوه خود پیدا
کند .استعداد فوقالعاده جدید ،علی خدادادی
بوکسور  ۸ساله ،با تمرینات فوقالعاده خود کل
کشور را تحت تأثیر قرار داد که ما در کانالهای
مختلف کنفدراســیون بوکس آسیا ویدئویی از
تمرین او را برای شما به اشــتراک میگذاریم.
علی خدادادی در ســال  ۲۰۱۲در ایران متولد
شد که فقط  ۸سال دارد ،اما او میتواند یکی از
ستارههای بوکس آسیا شود .علی خدادادی در
شــهر اصفهان زندگی میکند و در همان شهر
بوکس تمرین میکند .اصفهان از شهرهای بخش
مرکزی ایران هست که با معماری اصیل ایرانی
معروف است.
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تاکید معاون وزارت ورزش به شروع مبارزه با فساد

دستگیریهای فوتبال در راه است؟!

و همچنین بدهیهای باشگاه استقالل اظهار
داشت :به برانکو و دســتیارانش در مجموع
باید یک میلیون و  600هزار یورو پرداخت
میشــد .از این مقدار ،پول یک دســتیار را
باشگاه پرداخت کرد و طلب دو دستیار دیگر
را هم باشگاه نامهنگاری کرد تا از مطالباتش
در فیفا پرداخت شــود که نامههای آن هم
منتشر شد .از پول برانکو هم حدود  30درصد
که میشــود  340هزار یورو پرداخت شده
است و مابقی هم با هماهنگی که انجام شده،
فکر میکنم طی یک ماه آینده پرداخت شود.
او ادامــه داد :کمیته انضباطــی فیفا هم در
نامهای که به باشگاه ارسال کرده به صراحت
گفته است که عزم باشگاه برای پرداخت دیده
میشود .باشگاه استقالل هم در حال تأمین
منابع است و هر وقت پرداختی صورت بگیرد،
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای با فســاد در ورزش ندارد.مهدی علینژاد در پنجره این باشگاه هم باز میشود و مشکلی
وزارت ورزش و جوانــان تأکیــد کرد این جمع خبرنگاران درباره پرداخت مطالبات وجود ندارد .هنوز هم به فصل نقلوانتقاالت
وزارتخانه هیچ خط قرمــزی برای مبارزه برانکو ایوانکوویچ از سوی باشگاه پرسپولیس نرسیدیم و نگرانی از این بابت نداریم.

جام حذفی

دیدگاه

رویارویی بزرگ انجام شد

استقالل – سپاهان راند آخر

استقالل و سپاهان برای سومین بار در این فصل به دیدار هم رفتند .هر مربی خوب میداند که بازنده این مسابقه
باید تاوان سنگینی را پرداخت کند .تیمهای استقالل و سپاهان برگزار کننده آخرین پیکار مرحله یک چهارم
نهایی جام حذفی بودند ،دیداری که در ورزشگاه آزادی برگزار شد و نتیجهاش فراتر از مشخص شدن تیم صعود
کننده به نیمهنهایی بود .دیدار اول دو تیم در چارچوب هفته دوازدهم در ورزشگاه نقشجهان با نتیجه مساوی
دو بر دو به اتمام رسید .استقالل با هدایت استراماچونی تا لحظه آخر از حریف خود پیش بود اما امید نورافکن کار
را به تساوی کشاند و تیمش را نجات داد .در جدال بعدی که  ۹روز قبل در چارچوب هفته بیست و هفتم برگزار
شد این استقالل بود که در غیاب امیر قلعهنویی و با هدایت فرهاد مجیدی در حالی که  ۱۰نفره بود توانست به
پیروزی دو بر یک برسد و شانس خود را برای کسب سهمیه آسیایی افزایش دهد .حاال سومین و آخرین راند
این مبارزه برگزار شد .این بار جدال در جام حذفی اســت و در مرحله یک چهارم نهایی .این در حالی است که
فرهاد مجیدی قول قهرمانی در این مسابقات را داده بود .در اردوی زردها هم قلعهنویی فشاری بیاندازه را تحمل
میکند .تیمش در لیگ قافیه را تقدیم به پرسپولیس کرد و همه چیز از همان روز به یک باره بد شد .عدهای از
لیدرها و رسانههای اصفهانی با قلعهنویی به مشکل خوردند و نتایج ضعیف تیم هم آنها را مصممتر کرد تا به
سرمربی پرافتخارشان بتازند.
عضو تیمملــی تکواندو بانوان گفــت :با تعویق
یا لغو المپیک ما چیزی را از دســت نمیدهیم
ولی امیدوارم برگزار شود تا نماینده خوبی برای
کشورمان باشــیم .ناهید کیانی ،عضو تیمملی
تکواندو بانــوان ،درباره نحــوه تمریناتش در
روزهای کرونایی عنوان کــرد :تقریباً از همان
روزهایی که کرونا شیوع پیدا کرد و در ادامه هم
مسابقات و اردوها تعطیل شد به صورت انفرادی
تمریناتــم را ادامه دادم .البته بــا اعالم تعویق
المپیک اوایل کمی دلسرد شدم اما خوشبختانه
باز هم اعالم شــده رقابتهای المپیک برگزار
خواهد شــد .بنابراین در تالشم از هدفم که در
حال حاضر کسب سهمیه است دور نشوم .این
روزها سعی میکنم شــکل تمریناتم به نحوی
باشد که انگار در اردوهای تیم ملی هستیم هر
چند که سخت است اما برای حضور در المپیک
از هیچ تالشی کوتاهی نمیکنم .فقط امیدوارم
که المپیک هم برگزار شود هر چند که در غیر
این صورت هم مــا چیزی را از دســت ندادیم
چون برای حفظ آمادگیمان تالش کردیم اما
امید میرود المپیک برگزار شــود تا بتوانیم در
صورت کسب سهمیه نمایندههای خوبی برای
ایران باشیم.
او با اشاره به همکاری کادر فنی برای تمرینات

عکسی که باعث میشود استقاللیها
حسرت بخورند
منصور پورحیدری از چهرههای ماندگار تاریخ
باشگاه استقالل است .پورحیدری نقش پررنگی
در بقا و ادامه حیات باشگاه استقالل داشت و
تمام پیشکسوتان چنین چیزی را تائید میکنند.
این هم یکی از تصاویر به یادماندنی منصورخان
که هیچوقت کسی از او رفتار بدی ندید؛ حداقل
همه شاگردانش و کسانی که با منصورخان کار
کردند ،به چنین چیزی اذعان دارند.

معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان در مورد بازداشــت
یکی از مدیران میانی باشــگاه پرسپولیس،
خاطر نشــان کرد :در نامهای کــه چند ماه
پیش وزیر ورزش به وزیر اطالعات نوشــت،
درخواســت شــد تا برای مبارزه با فساد در
ورزش و فوتبال کمک کنند .با هماهنگی دو
وزارتخانه اقداماتی آغاز شده که دستگیری
یکی از معاونان باشگاه پرسپولیس در همین
راستاســت .عزم ما برای مبارزه با فساد در
فوتبال خیلی جدی است .انشاءاله با کمک
سربازان گمنام امام زمان(عج) این راه را ادامه
خواهیم داد و این تازه آغاز برخوردهاست و
هیچ خطر قرمزی هم در این راه نداریم و با
فساد در هر ســطحی باشد ،برخورد خواهد
شد« .وزارت ورزش و جوانان اعالم کرده است
باشگاههای استقالل و پرسپولیس نمیتوانند
بازیکن و مربی خارجی جذب کنند و در این
وضعیت و با توجه به بدهی باشگاه استقالل

کارشناس مسائل حقوق فوتبال:

رانت باعث انباشته شدن بدهی مالیاتی فوتبالیستها میشود

کارشناس مسائل حقوق فوتبال گفت :سوءمدیریت ،مسامحه ،کمکاری یا توافقاتی که طبق قانون نیست ،باعث
انباشته شدن بدهیهای مالیاتی میشود .عبدالرحمن شاهحسینی در مورد این که آیا فوتبالیستهایی که مالیات
نمیدهند با دیگر اقشار جامعه فرق دارند ،اظهار داشت :هیچ تفاوتی ندارند .همه در برابر قانون یکسان هستند .وی
در مورد پرداخت نکردن مالیات توسط برخی از اهالی فوتبال تصریح کرد :در یک دوره زمانی ،یک دهه قبل فرار
مالیاتی حرفهای انجام میشد .به این شکل بود که قرارداد واقعی با آنچه که در سازمان لیگ نوشته میشد تفاوت
فاحش داشت و به همین خاطر بازیکن یا مربی مالیات کمتری را نسبت به قرارداد واقعی که بسته بود پرداخت
میکرد .در سال  1396با تعاملی که بین رئیس سازمان مالیاتی ،مدیران فدراسیون و سازمان لیگ به وجود آمد قرار
شد مبالغ واقعی در قراردادها ثبت شود و اگر هم کسی تخلف کرد ،شامل جرائم قانونی شود .کارشناسان حقوقی
فوتبال ادامه داد :این کار تأثیرگذار بود اما یک سری مســامحه باعث شد که برخی از پرداخت مالیات فرار کنند
و بدهیهای مالیاتی انباشته شود .سیســتم مالیاتی در صدور و اجرای احکام مسامحه کرد و اگر ابزارهایی مانند
ممنوعالخروجی یا توقیف اموال را به کار میگرفتند این بدهیها انباشته نمیشد .خطاب ما به کسانی نیست که
خوش حساب هستند و مالیاتشان را به موقع پرداخت میکنند ،بلکه در مورد کسانی است که بدهکار هستند .اگر
اداره مالیات از ابزار قانونی خودش در مقابل فوتبالیستها مثل مردم و کارمندان استفاده میکرد ،این همه بدهی
انباشته نمیشد.

عضو تیمملی تکواندو بانوان:

عملکرد فدراسیون برای برگزاری لیگ برتر حرف ندارد

انفرادی بازیکنان گفت :با کادر فنی هر روز در
تماس هســتیم .البته گروههای آنالینی را در
فضای مجازی تشــکیل دادیم که برنامههای
تمرینــی را کادر فنی در این گروه بــه ما ارائه
میکنند .در کنار آن فدراسیون روانشناسی را
هم به ما اضافه کرده اســت که آمادگی روانی
بازیکنان را هم در این شرایط کنترل کنند .البته

به استراماچونی در صورت توافق باشگاه برای
بازگشــت این مربی تصمیم وزارت ورزش
چه خواهد بود؟» ،علینــژاد در واکنش به
طرح این ســؤال گفت :ما طی ابالغیه به هر
دو باشــگاه اعالم کردیــم نمیتوانند مربی
و بازیکن خارجی جدیــدی جذب کنند و
فقط با بازیکنان و مربیان کنونی میتوانند
تمدید کنند .این ابالغیه شامل همه است و ما
نمیخواهیم درگیر اسامی شویم .بههرحال
شکایت استراماچونی در فیفا در حال بررسی
است و باشگاه استقالل باید از خودش دفاع
کند ،ولی موضوع این اســت که با توجه به
وضعیت ارزی کشــور و قیمت کنونی دالر،
امکان جذب بازیکن و مربی خارجی وجود
ندارد .ضمن اینکه ایــن موضوع باعث عدم
تناسب دستمزد خارجیها و داخلیها شده
است .در حالی که خارجیهایی که میآیند
در خوشبینانهترین حالت کیفیت متوسط
دارند.

ما همیشه روانشــناس را در کنار تیم داشتیم
چراکه همه میداننــد آمادگی روانی اهمیتش
از آمادگی جســمانی هم بیشتر است .ولی این
روزها حضور یک روانشناس بیشتر از هر زمان
دیگر برای ورزشکاران ضروری است.
دارنده مدال برنز بازیهای آسیایی جاکارتا در
مورد رونمایی از اپلیکیشن تکواندو توضیح داد:

این اپلیکیشــن قطعاً کمک زیادی را به جامعه
تکواندو خواهد کرد .در این مدت فدراســیون
تکواندو عملکرد بســیار خوبی داشته من واقعاً
خیلی خوشحالم این رشــته را انتخاب کردم
و عضوی از این فدراســیون به شــمار میروم.
این روزها شاید برخی از فدراسیونها بهخاطر
شــرایطی کــه پیش آمده دلســرد شــدند و
فعالیتشان کم شده باشد اما خوشبختانه برای
ما فقط شکل فعالیتمان تغییر کرده است.
کیانی در پایان درخصــوص احتمال برگزاری
رقابتهای لیگ برتر بیان کــرد :فع ً
ال که هیچ
مجوزی برای برگزاری اردوها و مســابقات به
که
رشــته تکواندو داده نشــده اما در جریانم 
فدراسیون و وزارت ورزش در تالش است مجوز
برگزاری اردوهای تیمملی را بگیرد .برای لیگ
هم قطعاً ما دوست داریم برگزار شود که در این
رابطه هم گفته میشــود قرار است فدراسیون
ماســکهای مخصوصی را طراحی کند که در
این صورت قطعاً کار فدراســیون حرف ندارد
و واقعاً فوقالعاده خواهد بود .ســال گذشته در
تیم فتح البرز بودم که امسال هم با همین تیم
قرارداد دارم و اگر لیگ برگزار شود با فتح البرز
برای دفاع از عنوان قهرمانیمان تالش خواهیم
کرد.

مهدی طارمی با موهای خاص در پرسپولیس
هیچکس فکر نمیکرد خرید علی دایی از لیگ یک تبدیل به ســتاره فوتبال ایران شــود .مهدی طارمی در
پرسپولیس ستاره شد و نشان داد دایی درباره او اشتباه نکرده است این تصویر هم مربوط به روزهای اول حضور او
در جمع قرمزهاست که مهدی موهایی خاص داشت ،اما  گذر زمان هم فوتبال و هم مدل موهایش را تغییر داد.

مستطیل سبز
 استقاللیهاممنوعالفعالیت
مجازی شدند

همشهری آنالین :مسئوالن باشگاه استقالل
در آســتانه دیدار برابر ســپاهان تصمیم جالب
توجهی گرفتند .بعد از حواشی به وجود آمده پس
از دیدار استقالل و سپاهان مسئوالن این باشگاه
از کادر فنی و بازیکنان استقالل خواستهاند که
به دلیل حفظ تمرکز ،بازیکنان و کادر فنی این
تیم تا پایان دوشنبه شــب و بعد از دیدار برابر
سپاهان هیچگونه فعالیت مجازی نداشته باشند
و با هیچ رسانهای هم مصاحبه نکنند .البته این
موضوع بیشتر شــامل حال بازیکنان استقالل
خواهد بود .فرهاد مجیــدی این روزها حتی در
کنفرانسهای خبری هم شرکت نمیکند و بعد
از نامجو مطلق در دیدار برابر پدیده از دســتیار
دومش در کنفرانس خبری رونمایی کرد.

دریافتی برانکو از پرسپولیس
به  30درصد رسید

دنیای ورزش :برانکو ایوانکوویچ بخش دیگری
از مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس را دریافت
کرد .صبح دیروز و پس از باز شــدن بانکهای
عمــان 15 ،درصد دیگــر از مطالبــات برانکو
ایوانکوویچ که مدتی قبل به حساب اعالم شده
از سوی وی در بانک مســقط واریز شده بود ،به
حساب این مربی رسید تا میزان دریافتی وی از
باشگاه پرسپولیس به  30درصد برسد.

تمرین هشت بازیکن پرسپولیس
در روز تعطیل

فارس :هشت بازیکن پرسپولیس در روزی که
تمرین این تیم تعطیل بود زیر نظر حمید مطهری
تمرین کردند .مهدی ترابی ،بشار رسن ،محمد
نادری ،کریستین اوســاگونا ،سعید حسینپور،
امیر روستایی ،سینا مهدوی و امیرمحمد یوسفی
بازیکنانی بودند که با برنامه ویژهای که کادر فنی
برایشان در نظر گرفته بود تمرین کردند .از بین
این بازیکنان ،بشار رسن در سالن بدنسازی حاضر
شد و بقیه در زمین تمرین کردند.

فکری :هدفمان کسب رتبه
تکرقمی است

ایلنا :سرمربی نساجی مازندران ابراز امیدواری
کرد شاگردانش با نتیجهگیری در دو هفته مانده
به پایان لیگ نوزدهم به رتبه تکرقمی دســت
پیدا کنند .محمود فکری درخصوص برتری یک
بر صفر مقابل سپاهان اصفهان گفت :بازی خوبی
مقابل حریف قدرتمندمان انجــام دادیم و خدا
را شکر که به اهدافمان رسیدیم .سپاهان تیم
خوبی است ،اما با ارائه یک بازی خوب و منطقی
به سه امتیازی که منتظرش بودیم ،دست یافتیم.
کسب ســه امتیاز در این بازی برای ما اهمیت
زیادی داشت و از تالش تمام تیم تشکر میکنم.

رونالدو یوونتوس
را ترک میکند!

مهر :رسانه ایتالیایی اعالم کرد مهاجم پرتغالی
تیم یوونتوس تصمیم به تــرک این تیم گرفته
است .فوت مرکاتو مدعی شد کریستیانو رونالدو
تصمیم قطعی خود را برای جدایی از یوونتوس
گرفته و قصد دارد در نقــل و انتقاالت پیش رو
راهی پاری ســن ژرمن شــود .خورده مندز و
لئوناردو ،مدیر ورزشی پاری سن ژرمن قرار است
به زودی در لیسبون پرتغال یکدیگر را مالقات
کنند تا درباره این انتقال با یکدیگر صحبت کنند.

رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال
بلژیک خبرساز شد

ایلنا :رئیس ایرانی فدراســیون فوتبال بلژیک
و مالک باشگاه شــارلوا بعد از برد این تیم مقابل
کالب بروژ خبرساز شد .بعد از این برد تصویری از
مهدی بیات مالک ایرانی تیم شارلوا و پزشک این
تیم منتشر شد که ماسک خود را در جشن شادی
بازیکنان خود به درستی بر صورت نزدهاند .همین
مسئله انتقاد گسترده رسانههای بلژیکی را در پی
داشته است .ســایت « »voetbalnieuwsضمن
انعکاس این خبر از مخاطبانش سوال کرده است
که آیا باید بیات که خودش رئیس فدراســیون
بلژیک هم هست ،بابت عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی توبیخ شود یا خیر .تا صبح یکشنبه ۸۸
درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به
توبیخ بیات رأی دادهاند .سایت «»nieuwsblad
هم این مسئله را بازتاب داده و از رئیس فدراسیون
فوتبال بلژیک به خاطر این اقدامش تعجب کرده
است.

