خبر ِویژه
تراکتور ،بهترین میزبان لیگ نوزدهم شد

پرسپولیسبهدنبال
سبقت از استقالل

تیم فوتبال تراکتو ِر تبریز به عنوان بهترین تیم
میزبان در نوزدهمیــن دوره لیگ برتر معرفی
شد .هفته بیســت و نهم رقابتهای لیگ برتر
درحالی به پایان رسید که در یکی از مهمترین
دیدارها ،تیم فوتبال تراکتور تبریز موفق شد
با نتیجه دو بر یک از ســد همشــهری خود
ماشینسازی بگذرد و امید خود را برای کسب
سهمیه آسیایی افزایش دهد.
پیروزی ارزشــمند تیم ساکت
الهامی
پیروزیِ ارزشمند تیم ساکت الهامی یک نکته
مهم داشت؛ این برد موجب شد تراکتور پیش
از پایان رسمی لیگ نوزدهم به عنوان بهترین
تیم میزبان در این فصل انتخاب شود .تیتیها
ازمجموع  ۵۰امتیازی که تا بدینجای فصل
دشــت کردهاند ۳۵ ،امتیــاز را در خانه و تنها
۱۵امتیاز را در بیرون از خانه به دست آوردهاند.
جایی که پرســپولیس با قدرت
قهرمان شد
به عبارت دیگر یــازده برد ،دو تســاوی و دو
باخت ماحصل کار تراکتور در خانه و سه برد۶ ،
مساوی و پنج باخت عملکرد این تیم درخارج
از خانه بوده است .پرشــورها در خانه فقط به
استقالل و نساجی باختند و در الباقی بازیها
بازنده نبودند .شاید اگر آنها کمی در بیرون از
خانه موفق بودند اوضاع بهتر میشد .البته هنوز
هم دیر نشده و این تیم باید در هفته پایانی به
مصاف فوالدی برود که در خانه تیم سوم جدول
است و امکان دارد به رده دوم هم برسد .تراکتور
در صورت پیروزی مقابل فــوالد امکان دارد
در جدول بازیهای بیــرون از خانه نیز تا رده
چهارهم صعود کند؛ جایی که پرســپولیس با
قدرت قهرمان شده است.
اگر استقالل را شکست بدهند...
الزم به ذکر است در جدول بازیهای
خانگی بعد از تراکتور سپاهان با سپاهان با  ۳۱و
فوالد با  ۳۰امتیاز دوم و سوم هستند .استقالل
با  ۲۹امتیاز چهارم است و پرسپولیس با همین
امتیاز در رده بعدی قرار دارد؛ با ذکر این نکته
که اگر پرسپولیس برابر سایپا امتیاز بگیرد در
جدول بازیهای خانگی نیز رقیب سنتی خود
را پشت سر خواهد گذاشــت .بدترین میزبان
لیگ نیز شاهین بوده که  ۱۴امتیاز دارد .آنها
اگر استقالل را شکســت بدهند میتوانند به
سایپا برسند.

خانه ملت
نماینده خاش و عضو فراکسیون ورزش
در مجلس:

روستاهای ما آب ندارند اما باید
165میلیارد به ویلموتس بدهیم!
نسل فردا  /گروه پارلمانی
news@ naslefarda.net

از روزی که خبر باخــت ایران در فقره قرارداد
«ویلموتس» منتشر شد ،خیلی ها واکنش های
زیادی دادند .البته این در حالی است که فرقی
برای ما نمیکند ما بازنده این دعوای حقوقی
شدیم و باید غرامت بدهیم.
در همین رابطه به سراغ اسماعیل حسینزهی
نماینده خاش و عضو فراکســیون ورزش در
مجلس شــورای اســامی رفتیم تا از زاویه
دیگری هم جویای واقعه باشیم.
نماینده خاش و عضو فراکســیون ورزش در
مجلس شورای اســامی گفت :در حالی که
روستاهای ما آب ندارند ،باید  165میلیارد به
ویلموتس خسارت بدهیم.
اسماعیل حسینزهی ،درمورد اتفاق رخ داده
در پرونده ویلموتس و پولی که باید به عنوان
خسارت به مربی داده شود ،اظهار داشت :در
حالی که در روســتاها خشکســالی است و
نمیتوانیم به آنها آبرســانی کنیم ،اما باید
 165میلیارد پول به کسی بدهیم که کال 7-6
بازی انجام داده و تنها دو برد به دست آورده و
کاکردی نداشته اســت .پول بیتالمال نباید
هدر برود.
وی ادامــه داد :مــا در دیوان محاســبات و
فراکسیون ورزش این موضوع را حتما پیگیری
میکنیم .این پول مفتی است که بدون کارکرد
باید به این مربی داده شــود .به نظرم  اولین
کار این است که فدراســیونها باید از چرخه
دولت خارج شوند و به  NGOها تبدیل شوند و
خودشان مخارجشان را در بیاورند.
نماینده خاش و عضو فراکســیون ورزش در
مجلس تاکید کرد :متاســفانه رئیس ســابق
فدراســیون رفته و در خانه خودش نشسته
و انگار نه انگار کــه این مســائل را به وجود
آمده است! مطمئن باشید پیگیری میکنیم
و باید پاسخگو باشــند .متاســفانه رفتن ما
به جام جهانی هم ســخت شــده و تیمهایی
باالتر از ما قرار گرفتهاند کــه اصال هم رده ما
نیستند.
حسین زهی ،درمورد اینکه آیا موافق هستید
این پول را باید کســانی که قرارداد بستهاند
پرداخت کنند؟ گفت :قطعا این طور اســت.
کسانی که متولی کار بودند باید پول را پرداخت
کنند .باند مافیا در ورزش وجــود دارد و این
مسائل را به وجود میآورد.

تناقض عجیب بین حرفهای سعادتمند و دیاباته!

غیبت 2استقاللی مقابل شاهین بوشهر قطعی شد

گزارش  AFCاز فوتسال ایران

ایسنا :ماجرای ادامه حضور «دیاباته» در اســتقالل ،یکی از ذغدغههای اصلی هواداران
استقالل است .مهاجم گلزنی که عملکرد درخشانی این فصل در ترکیب استقالل داشت.
بعد از ماجرای انتشار قرارداد دیاباته و آپشــنهای خاص قرارداد او شاید این طور به نظر
میرسید که حضور فصل بعد شیخ تحت تأثیر این ماجرا قرار بگیرد؛ اما حاال سعادتمند خبر
از توافق با ستاره مالیایی استقالل داده است .بازیکنی که البته تا انتهای فصل بعد با آبیها
قرارداد دارد ،اما این موضوع منوط به توافق طرفین است .توافقی که حاال سعادتمند خبر
از انجام آن داده است؛ هرچند خود دیاباته هنوز چیزی در این خصوص مشخص نیست.

مهر :پزشک تیم فوتبال استقالل درخصوص مصدومیت دو بازیکن این تیم توضیحاتی
ارائه داد .دکتر کاوه ســتوده ،درباره مصدومیت علی کریمی و روزبه چشمی گفت :بعد از
بازی با پیکان ،آقایان علی کریمی و روزبه چشمی احساس درد داشتند و بالفاصله اقدامات
تشخیصی و بالینی از این دو بازیکن انجام و مشخص شد علی کریمی از ناحیه عضله چهار
سر ران دچار کشیدگی شده و روزبه چشمی هم از ناحیه عضله همسترینگ پشت پا دچار
آسیب جدی شده اســت .وی افزود :بالفاصله بعد از تشخیص صورت گرفته ،ولی این دو
بازیکن قطعاً مقابل شاهین بوشهر غایب خواهند بود.

ایرنا :کنفدراســیون فوتبال آسیا در گزارشی به بررســی روند آمادهسازی تیم ملی
فوتسال ایران در آستانه مسابقات جام ملتهای آسیا پرداخت AFC.در این باره نوشت:
ایران موفقترین تیم فوتسال آسیاست که موفق شده در ۱۵دوره جام ملتهای آسیا،
۱۲قهرمانی را کسب کند.
«حسینطیبی» ستاره تیم ملی فوتسال ایران است؛ بازیکنی که طی چهارسال گذشته
در تیم «غیرت» قزاقستان بازی کرد و امســال به تیم مطرح پرتغال یعنی «بنفیکا»
پیوسته؛ انتقالی که با آن میتوان به پیشرفت فوتسال آسیا اشاره کرد.
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وکیل بینالمللی فوتبال خواستار شد :رسانهایشدن نام
اعضای هیئترئیسه که قرارداد «ویلموتس» را تأیید کردند

یکپیشنهادکهجرئتمیخواهد

وکیــل بینالمللی فوتبــال گفت :باید فدراســیون
فوتبال نــام اعضای هیئترئیســه را که بــه قرارداد
«مارکویلموتــس» رأی مثبت دادنــد اعالم کند.
«غالمرضارفیعی» درخصوص محکوم شدن فدراسیون
فوتبال به پرداخت غرامت ۶میلیون و ۲۰۰هزار یورویی
به ویلموتس اظهار داشت :این پرونده باید صددرصد
در دادگاه عالی ورزش رسیدگی شود اما به شرطی که
۵۰درصد شانس برنده شدن داشته باشیم .رسیدگی
به پرونده در دادگاه عالی ورزش بین  ۶تا ۱۲ماه زمان
میبرد اما میتوانیم شــکایت مجدد کنیم ،این حق

ماست .وی تاکید کرد :بیتردید در زمان ثبت قرارداد
ویلموتس کوتاهی آشــکاری شــده و اطمینان دارم
اگر امضاکننده قرارداد برای باشــگاه شــخصی خود
میخواســت مربی اســتخدام کند این کار را انجام
نمیداد .این قــرارداد آتشزدن بــه مصالح فوتبال
کشور بود.
وکیل بینالمللی فوتبال تصریح کرد :شنیدهام قرارداد
بعد از امضای طرفین به تأیید هیئت رئیسه رسیده که
این موضوع هم اشــتباه بود .این قرارداد از همان ابتدا
مسئلهدار بسته شــد زیرا قیمت ویلموتس این مبلغ
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نبود؛ همچنین نبود حقوقدان در زمان امضا قرارداد
هم مشکوک اســت .وی در واکنش به این شایعه که
وکالی صاحب نام فوتبال حاضر به پذیرش این پرونده
نبودند ،تصریح کرد :برخی گفتند وکالی صاحبنام ما
حاضر به قبول این پرونده نبودند اما نمیدانم دوستان
با چه کسی مذاکره کردند .به نظر من باید همین حاال
به دنبال تقویت تیم حقوقی باشیم و با کمک دوستانی
که کار را جلو بردند شــانس خود را برای پیروزی در
پرونده باال ببریم .رفیعی اظهار کرد :شانس موفقیت ما
در دادگاه عالی ورزش براساس برداشت من و با ادامه
روند فعلی صفر درصد است ،اما مسئوالن فدراسیون
فوتبال باید همین حاال تغییر شیوه دهند .دعوای اصلی
ویلموتس و «مهدیتاج» بر سر این بود که چه کسی
قرارداد را اول فسخ کرده است.
وی تاکید کــرد :ویلموتس قبــل از دیــدار با عراق
درمقدماتی جام جهانی درخواســت فســخ داده بود
ولی رفتیم ناز او را کشــیدیم و این مربی را به نیمکت
بازگرداندیم .وقتی او در دیدار بــا عراق روی نیمکت
ایران نشست به این معناســت که از درخواست خود
کوتاه آمده و فیفا نیــز چنین برداشــتی دارد .نکته
جالبتر اینکه بعــد از این دیدار ،او را بدون بررســی
مسائل حقوقی کنار گذاشــتیم .اگر در رأی فیفا این
طور دیده شده باشد که ما فسخ کننده بودیم در دادگاه
عالی ورزش هم هیچ شانســی نداریــم و درکنار این
مسئله طبق قوانین فیفا باید ۵درصد هم سود دیرکرد
پرداخت قــرارداد پرداخت کنیــم .وکیل بینالمللی
ورزش گفت :انتظار نداشتم تیم حقوقی کشورمان از
این دعوا پیروز بیرون بیاید؛ زیرا نمیتواند معجزه کند
بلکه براساس اسناد فقط میتواند دفاع کند .در زمان
نوشتن این قرارداد اشــتباهات زیادی صورت گرفته
است و به همین دلیل ما شانســی نداریم .به نظر من
برخالف صحبتهای یکی از اعضای تیم حقوقی که
درماهیت نمیتوانند چیزی بگویند ،آنها باید افکار
عمومی را از روند این پرونده روشن کنند.

طالقانی خطاب به مسئوالن ورزش:

ورزش

Sport

رفیعی تاکید کرد :واقعاً جســارت تعدادی از اعضای
هیئت رئیسه که قرارداد ویلموتس را امضا کردند زیاد
است .اگر من جای آنها بودم دیگر از خیابان سئول هم
رد نمیشدم .از ایرنا به عنوان یک رسانه صادق تقاضا
میکنم اســامی اعضای هیئت رئیسه که زیر قرارداد
ویلموتس را امضا کرده اســت به مردم اعالم کند زیرا
آنها موظف بودند به فعالیتهای رئیس فدراسیون به
صورت دقیق نظارت کنند.
وی افزود :اگر دوستان در فدراسیون فوتبال نمیتوانند
امروز پول ویلموتس را بپردازند ،حداقل به دادگاه عالی
ورزش شکایت کنند که زمان بخرند اما اگر این پول را
دارند بهتر است که همین حاال پرداخت کنند.
وکیل بینالمللی فوتبال درخصــوص اینکه اگر پول
ویلموتس از ســوی فدراســیون پرداخت نشود چه
سرنوشــتی در انتظار فوتبال ایران خواهــد بود و آیا
احتمــال تعلیق فوتبال ایــران وجــود دارد؟ گفت:
تعلیق فدراســیون فوتبال در این مرحلــه از وظایف
کمیته انضباطی فیفا نیســت و در ایــن مجازاتها
تعلیق دیده نشــده اســت اما کمیته انضباطی فیفا
میتواند ممنوعیت از حضور در دیدارهای بینالمللی
را برای ما در نظر بگیرد .البتــه در مرحله آخر فیفا و
هیئت رئیسه،چنانچه فدراسیون فوتبال ایران پول
را پرداخــت نکرد ،میتوانند عضویت مــا را به تعلیق
دربیاورند .وی افــزود :امیدورام مراجــع قضائی این
مرتبه به این موضوع ورود کنند اما در طول ســالیان
گذشته ورود به تخلفات فدراسیونها دیده نشده است
این بارهــم بعید میدانم این اتفــاق رخ دهد .رفیعی
خاطرنشان کرد :صالح در این است که مراجع قضائی به
صورت مستقیم ورود نکنند .بهتر است خود فدراسیون
فوتبال و کمیته اخالق آن در دادگاه اقامه دعوا کنند.
فدراسیون از این طریق میتواند اشتباهات خود را تا
حدی جبران کند؛ همچنین مجمع عمومی فدراسیون
فوتبال در این شرایط جمع فوقالعاده تشکیل دهد و به
صورت جدی به این موضوع رسیدگی کنند.

«ونگر» در سرزمین اللههای نارنجی ؛ «کومان» در بارسلونا

اگر از کشتی مدال میخواهید باید حمایت کنید

اثر پروانهای بارسا

باشگاه خبرنگاران جوان  :رئیس اسبق فدراسیون کشتی گفت :مسئوالن اگر برای سال آینده در
المپیک از کشتی مدال می خواهند باید حمایت بیشتری از این رشته به عمل آید.
محمدرضا طالقانی در حاشیه مراسم بازگشایی ســالن توفیق جهانبخت گفت :ورزش و آموزش و
پرورش در این کشور مجانی بوده است .خودم نیز هر جا رفتم مجانی کار کردم .وقتی به دستور دکتر
غفوریفرد و صنعتکاران آمدم ،اولین کارم این بود که همین سالن کشتی را بازسازی کردم .وی خطاب
به صالحیامیری و علینژاد ادامه داد :ما پنج بار قهرمان جهان شدیم .در زمان من یک میلیون و پانصد
هزار نفر کشتی گیر داشتیم ،اما االن به ۴۵هزار نفر رسیده است .تو را به خدا قسم از کشتی حمایت
کنید .اگر برای سال آینده مدال می خواهید باید خیلی بیشتر از کشتی حمایت کنید .رئیس اسبق
فدراسیون کشــتی در پایان افزود :اینجا باید به پایگاه قهرمانی تبدیل شود« .محمد بنا» که من با
درخواست زیاد از او خواستم که از آلمان به ایران بازگشت ،از همین سالن کارش را شروع کرد .خیلی
از بزرگان دیگر هم از این سالن شروع کردند.

ایلنا « :آرسن ونگر» سرمربی اسبق آرسنال با توجه به حضور احتمالی «رونالد کومان» برروی نیمکت
بارسلونا ،به هدایت تیم ملی فوتبال هلند نزدیک شد« .آرسن ونگر» سرمربی نامدار فرانسوی که سابقه
قهرمانی بدون باخت با آرســنال را در لیگ برتر انگلیس دارد ،با خبر نشستن احتمالی  «رونالدکومان»
سرمربی فعلی تیم ملی هلند روی نیمکت بارسا ،به هدایت تیم ملی هلند نزدیک شده است .گفته میشود
فدراسیون فوتبال هلند با توجه به شایعه جدایی کومان از تیم ملی این کشور ،با ونگر به مذاکره پرداخته و
تا حدودی با او به توافق رسیده است .ونگر  ۷۰ساله بعد از آنکه به مدت  ۲۲سال هدایت آرسنال را به عهده
داشت در ماه مه  ۲۰۱۸به حضورش در این باشگاه پایان داد و از آن به بعد در پست جدیدش مشغول به
کار است .او هماکنون در فیفا  ،ریاست توسعه بینالمللی فوتبال را برعهده دارد  .ونگر ،در اوایل ماه جاری
میالدی تایید کرده بود که پیشنهاد بازگشــت به دنیای مربیگری را رد نمیکند .با نزدیک شدن ونگر
به تیم ملی هلند به نظر میرسد کومان با باشگاه بارسا شروع به مذاکره کرده و در روزهای آتی به عنوان
سرمربی کاتاالنها معرفی میشود.

تکواندو
 2رشته المپیکی در آستانه کسب مجوز شروع فعالیت هستند

تکواندو و کاراته در انتظار «هاجی می»!

مهر  :با تدوین پروتکلهای بهداشتی ،رشتههای ورزشی بهخصوص تکواندو و کاراته به عنوان دو رشته المپیکی در
آستانه کسب مجوز شروع فعالیت هستند .پس از شیوع ویروس کرونا کلیه فعالیتهای ورزشی در کشور تعطیل
شد .اگر چه فوتبال مجوز برگزاری تمرین و برگزاری رقابتهای لیگ در همه سطوح را دریافت کرد ،ولی برای سایر
رشتههای ورزشی تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده است .ادامه تعطیلی تمرینات بهخصوص در رشتههایی که کسب
سهمیه المپیک کردهاند از جمله تکواندو و کاراته که باید برای حضور در این رویداد بزرگ آماده شوند نگرانیهایی را
از سوی مربیان و ورزشکاران در پی داشته است .در همین رابطه امیرعباس لشگری ،عضو ستاد کرونا گفت :اهمیت
موضوع فوق از سوی مسئوالن ورزش کشور به خوبی درک شده ،ولی نمیتوان در این شرایط بدون برنامه عمل
کرد و سالمتی ورزشکاران را به خطر انداخت .وی افزود :در این رابطه طی جلسات متعدد برای رشتههای مختلف
پروتکلهای بهداشتی جهت آغاز تمرینات و حتی در برخی رشتهها پروتکلهای مروبط به برگزاری مسابقات تدوین
شده و برای تایید و اخذ مجوز به ستاد عالی کرونا ارسال شده است .لشگری ادامه داد :صدور مجوز آغاز فعالیتهای
ورزشی برعهده ستاد عالی کروناست ،همانطور که برای فوتبال این مســیر طی شده است .این ستاد نیز پس از
بررسی شرایط کرونا در کشور ،جمعبندی کلیه جوانب و پس از بررسی پروتکلهای ارسالی ما ،در این خصوص
تصمیمگیری خواهد کرد .در این شرایط به نظر میرسد به زودی شاهد از سرگیری فعالیتهای رشتههای مختلف
ورزشی بهخصوص المپیکیها خواهیم بود.

والیبال
حضور «توخته» در آذرباتری

پیگیری موقت تمرینهای ملیپوش والیبال در ارومیه

   فارس :ستاره جوان والیبال ایران به صورت موقت راهی آذرباتری شد تا تمریناتش را در کنار این تیم دنبال
کند .امیرحسین توخته ،مدافع والیبال ایران که سابقه پوشــیدن پیراهن تیمهای نوجوانان ،جوانان و تیم
ملی بزرگساالن ایران را در کارنامه دارد برای فصل آینده راهی لیگ اسلوونی شد .وی تا زمانی که شرایط
حضورش در اسلوونی فراهم شود مجبور است در ایران تمرینات خود را دنبال کند .این ستاره جوان والیبال
ایران برای اینکه بتواند در فضایی استاندارد و حرفهای تمرینات آمادهسازی خود را دنبال کند از مسئوالن
تیم والیبال شهرداری ارومیه درخواست کرد تا مدتی در کنار آنها حضور پیدا کند ،اما آنها با درخواست
توخته ملیپوش آیندهدار شهرشان مخالفت کردند و حتی حق تماشای تمرینات را هم به وی ندادند .به این
ترتیب توخته برای مدتی مجبور شد به صورت کام ً
ال شخصی تمرینات خود را دنبال کند تا شرایط حضورش
در اسلوونی فراهم شود .در این مسئوالن آذرباتری با درخواست توخته موافقت کردند .سرعتیزن جوان تیم
ملی والیبال ایران در تمرینات آذرباتری ارومیه حضور پیدا کرد تا شرایطش برای حضور در اسلوونی فراهم
شود .قرارداد توخته با تیم   ACH volleyیک ساله است .این تیم فصل آینده در رقابتهای جام باشگاههای
اروپا هم بازی خواهد کرد ACH volley  .که  17بار قهرمان لیگ اسلوونی و  12بار  هم عنوان قهرمانی جام
حذفی این کشور را کسب کرده ،در جام باشگاههای اروپا با تیمهای لوبه ،زنیت ،زاکسا ،فنرباغچه و نولیکو
همگروه است  .

دنیای ورزش
 رقابت  ۱۷استان در مسابقات
شطرنج قهرمانی کشور

ایلنا :برای حضــور در اولین دوره مســابقات
شطرنج قهرمانی کشــور در دوره شیوع کرونا
 ۱۷اســتان اعالم آمادگی کردهانــد .دور اول
مســابقات قهرمانی کشــور به صورت تیمی با
حضور  ۱۷تیم آغاز شــد .ایــن رقابتها اولین
مسابقات قهرمانی کشور در ایام شیوع کروناست
که با مشارکت استانها همراه بوده است .بیش
از  ۱۵۰شــطرنجباز به صورت آنالیــن در این
مســابقات باهمدیگر رقابت میکنند .هر تیم
متشکل از ســه بازیکن پسر و سه بازیکن دختر
است .هر تیم  ۶بازیکن رزرو دارد.

نشست مدیرعامل و معاونان
استقالل با مسئوالن تیم کشتی

ایســنا :مدیرعامل و برخی معاونان باشــگاه
نشستی با مســئوالن تیمکشــتی این باشگاه
داشــتند .جلســهای میان مدیرعامل باشــگاه
استقالل ،معاون اقتصادی باشگاه استقالل مسعود
نصیری اسپانسر و رضا یزدانی مدیر تیم کشتی
استقالل برگزار شد .در این جلسه تبادلنظر میان
حاضران جلسه جهت حضور تیم کشتی استقالل
در لیگ این رشته ورزشی انجام شد .قرعهکشی
رقابتهای لیگ کشتی قرار است چهارشنبه و در
محل سازمان لیگ کشتی برگزار شود.

تست کرونایی مهاجم کالیاری
مثبت شد

ایلنا« :دسپودوف» مهاجم بلغاری کالیاری به
ویروس کرونا مبتال شــد .باشگاههای حاضر در
سری «آ» تمرینات پیش فصل خود را از هفته
آینده از سر خواهند گرفت .از این رو باشگاههای
شاغل در این لیگ مجدد باید از بازیکنان خود
تست کرونا بگیرند .باشگاه کالیاری اعالم کرده
تســت کرونایی مهاجم بلغارســتانی این تیم
مثبت اعالم شده و این بازیکن در کشور خود در
قرنطینه است تا تحت درمان قرار بگیرد.

مربی اخراجی درآلمان
دستیار اول «کومان» در بارسا

تسنیم  :سرمربی اخراجی تیم هوفن هایم آلمان
گزینه کمک مربیگری تیم فوتبال بارسلوناست.
از وقتی که باشگاه بارســلونا «کیکهستین » را
از کار برکنارکــرد ،کاتاالن ها برای جانشــینی
به طور جدی ســراغ «رونالدکومان» سرمربی
کنونی تیم ملی هلند رفتند .براســاس آخرین
اخبار توافقاتی هم در این زمینه صورت گرفته  
و باشگاه اســپانیایی درحال بررســی راه حلی
برای تحقق بند آزادسازی کومان از مسئولیتی
که دارد اســت.البته اگر در نهایــت آنچه آبی و
اناری میخواهد ،تحقق یابد ،دســتیار اولش از
همین حاال مشخص است.طبق نوشته روزنامه
دتلگراف ،چاپ هلند« ،آلفردشرویدر»  46ساله
که به تازگی از ســرمربیگری تیم هوفنهایم
آلمان عزل شد ،به عنوان دســتیار شماره یک
کومان در تیم بارسلونا کار خواهد کرد.

عاشق فوتبال هستم
و از این اتفاق متاسف شدم

میزان :ســرمربی تیــم ملی کشــتیفرنگی
کشورمان درحاشیه مراسم افتتاح سالن توفیق
جهانبخــت ،به بحث جریمــه فیفا درخصوص
قرارداد «مارکویلموتس» واکنش نشــان داد.
محمدبنا ،درخصــوص پرونده مارکویلموتس
گفت :ســالها به این موارد اعتــراض کردم و
فریاد زدم .عاشــق فوتبالم ،اما متاسفم که این
بیتدبیریها باعث میشود ما به جایی برسیم که
حتی پولهایی پرداختی به ویلموتس هیچ شود.
نمیگویم این پولها همهاش به کشتی تزریق
شود ،ولی باید ورزش از این پولها بهره ببرد.

غیررسمی :مهاجم رئال
به دورتموند پیوست

«تیام» به فنرباغچه پیوست
ایرنا  :مهاجم سابق و گلزن تیم فوتبال استقالل تهران به فنرباغچه پیوست« .مامه تیام» با قراردادی
سه ساله به این تیم ترکیهای پیوست .این مهاجم ســنگالی در فصل گذشته برای تیم تیم فوتبال
قاسمپاشا در سوپر لیگ ترکیه بازی میکرد.

بازگشت اسبهای ترکمن به خط مسابقه
ایسنا :شیهه دوباره اسبهای ترکمن و دوخون در میادین سوارکاری گلستان در پایان این هفته پس
از ماهها تعطیلی ناشی از شیوع کرونا شنیده می شود و لبخند رضایت از شروع رویداد مهم اسبدوانی
در چهره هزاران عالقهمند به اسب و سوارکاری نقش خواهد بست.

ورزش  : 3بازیکن تیم رئال مادرید با قراردادی
قرضی به تیم دورتموند ملحق شــده اســت.
رســانههای آلمانی از پیوستن «رینیرژسوس»
با قراردادی قرضی و دو ســاله بدون حق خرید
به دورتموند خبر دادهاند .قرار اســت این خبر
به صورت رسمی طریق رســانه رسمی باشگاه
دورتموند اعالم شود.در هفته اخیر لوسین فاوره
ســرمربی دورتموند مذاکره با رینیر ژسوس را
تایید کرده بــود و گفت:میخواهیم رینیر را به
صورت قرضی بخریم اما مذاکرهای در راه نیست،
بازیکن جوانیست که میتواند در پست مهاجم
نوک یا خط هافبک یا مهاجم کاذب بازی کند.

