مستطیل سبز
ابتال به کرونا یک بازیکن و پزشک
تیم در بالروس

ایسنا  :رســانه ها از ابتال به ویروس کرونا  2چهره
شــاغل در لیگ فوتبال بالروس خبردادند.در هفته
های اخیر که تقریبا همه لیگ های فوتبال به خاطر
شیوع کرونا دچار تعلیق شدند ،بالروس بی وقفه به
فعالیت لیگ فوتبالش ادامه داد.اما اکنون به نظر می
رسد موارد کرونایی گریبان آنها را گرفته است .زیرا
بعد از لغو شدن  2مسابقه به خاطر موارد مشکوک به
کرونا ،حاال خبر می رسد  2چهره شاغل در این لیگ
دچار کوید  19شده اند.

بازگشت کاوه رضایی به بروخه
قطعی شد

فارس  :در هفته های اخیر خبرهای زیادی در مورد
آینده مهاجم ملیپوش ایرانی در تیم شارلروا منتشر
شد اما اکنون با خبری که توسط سایت آر.تی.بی اف
درج شده ،به نظر می آید موضوع بازگشت او به تیم
کلوب بروخه بعد از دوره قرضی در شارلروا قطعی شده
باشد .پیرهندریکس،مدیر اجرایی باشگاه شارلروا در
مورد ستاره ایرانی اظهار داشت :مهدی بیات(رئیس
ایرانی باشگاه شارلروا) قول داده که نهایت تالش خود
را می کند تا فقط کاوه رضایی  ،تنها بازیکنی باشد که
از شــارلروا می رود.هر چند که خودش دوست دارد
همچنان در اینجا بماند و در کنار بازیکنان بازی کند.
رضایی که تا سال  2017عضو تیم استقالل بود ،در
3سال گذشته حضور در لیگ بلژیک را تجربه کرده
است.او در فصل  2017-2018عضو شارلروا بود.

یوفا در ماجرای خرید نیوکاسل
توسط عربستان،دخالت نمی کند

مهر  :اتحادیــه فوتبال اروپا در ماجــرای مخالفت
باشــگاه های انگلیســی با خرید نیوکاسل یونایتد
توسط عربستانی ها دخالت نمی کند.در هفته های
اخیر این موضوع بسیار در رسانه ها انعکاس یافت که
صندوق سرمایه سلطنتی عربستان که یکی از دارایی
های محمد بن سلمان است ،در آستانه خرید باشگاه
فوتبال نیوکاســل قرار دارد.در صورت نهایی شدن
این معامله ،نیوکاسل با اختالف ثروتمندترین مالک
را میان باشــگاه های لیگ برتری خواهد داشت .در
همین ارتباط رسانه ها گزارش کردند که باشگاه های
انگلیســی مخالف چنین خریدی هستند.زیرا سند
دارند که طرف عربستانی ســرمایهاش را از راه های
قانونی کسب نکرده است.

ادعای یک رسانه قطری؛ 2 +2
سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا

ایلنا  :بنابه نوشــته یک روزنامه چاپ قطر ،سهمیه
ایران در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا
 2+2خواهد بود .کنفدراسیون فوتبال آسیا از زمانی
که بحران کرونا ایجاد شــد ،با توجه به گستردگی و
شیوع این اپیدمی در ســطح قاره ،سعی کرد برنامه
های ناتمام فصل جاری لیگ قهرمانان قاره را  پیش
ببرد .در کنار این عالیترین ســازمان فوتبال قاره،
برای فصل بعد این مسابقات نیز در حال برنامه ریزی
اســت و برای این منظور در کنار افزایش تعداد تیم
ها در مسابقات با  40تیم ،ســهمیههای نیز در نظر
گرفته است.این نشریه امتیاز ایران را  نیز 81.724
درج کرده و ایران را در ده ســوم ســهمیه ها جای
داده اســت البته در ایــن رده ایران با امــارات برابر
خواهد بود.عربســتان نیز با  88449امتیاز در رده
دوم با همین تعداد سهمیه است .عراق با سهمیه 2+1
ازبکستان  1+1و همچنین اردن ،هند ،تاجیکستان
و ترکمنستان با یک سهمیه ثابت در این مسابقات
شرکت مىکنند.

ویاش بواش مارسی
را ترک می کند؟

فارس :ســرمربی پرتغالــی المپیک مارســی در
این اندیشــه اســت که به همکاری یک سالهاش با
بندرنشینان خاتمه دهد .در هفته های اخیر «آندره
ویاش بواش»در مصاحبههایش بارها گفته در صورتی
نزد المپیکی ها می ماند و به همکاری ادامه می دهد
که باشگاه چند بازیکن به خدمت گیرد تا تیم تقویت
شــود.مربی  42ســاله پرتغالی تصور می کند برای
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ،توان کنونی
کافی نیست .به همین خاطر نیاز مبرمی به بازیکن
جدید دارد.اما باشگاه به خاطر بحران ناشی از کرونا،
تضمین نمی کند حتما بازیکنانی جدید در فصل نقل
و انتقاالت جذب کند.

بازیکنی بازنده قمار شد؛ حدود  ۶میلیون پوند

ستاره جوان لیون مورد توجه بزرگان اروپا

توخل فصل آینده هم مربی پاری سن ژرمن است

دنیای ورزش تورنتو :نیکوالس بنتنر ،بازیکن دانمارکی به خاطر امور نامتعارف و خالف
عرف پول زیادی از دست داده است .نیکوالس بنتنر ،مهاجم دانمارکی سابق آرسنال ادعا
کرد درسالیان اخیر به خاطر شــرطبندی و قمار  ۶میلیون پوند از دست داده است .او در
این باره گفت :تقریباً از  ۱۹سالگی پول زیادی بابت شرطبندی از دست دادهام؛ یک مبلغ
واقعاً گزاف .سخت اســت که مقدار دقیق آن را بگویم ،اما باید چیزی در حدود  ۶میلیون
پوند باشد .به نظرم تاکنون مشکلی در شرطبندی نداشتهام.همیشه این توانایی را دارم که
بازی را کنترل کنم.

ایرنا« :موسی دمبله» مهاجم جوان لیون فرانسه مورد توجه باشگاههای بزرگ اروپا قرار
گرفته است .این مهاجم  ۲۳ساله در  ۲ســال اخیر عملکرد درخشانی در لیون داشته و از
فصل گذشته مورد توجه منچستریونایتد بود .اکنون بارسلونا هم که در پی تقویت تیم خود
است ،جذب دمبله فرانسوی را در دستور کار دارد .قیمت مهاجم توانمند لیون ۷۰ ،میلیون
یورو تخمین زده شده است .با توجه به نیمه کاره ماندن لیگ فرانسه و اینکه لیون نتوانست
سهمیه مسابقات اروپایی را کسب کند ،دمبله میتواند با تأمین مبلغ مورد نظر باشگاه لیون
به تیم جدیدی برود.

فارس :بنابه نوشته یک نشریه معتبر اروپایی ،توماس توخل فصل آینده نیز سرمربی پاری
سن ژرمن خواهد بود .توخل از سال  2018که آلمان را ترک کرد و به فرانسه آمد ،سرمربی
تیم فوتبال پاری سن ژرمن است .طبق نوشته هفته نامه اشــپورت بیلد ،مدیریت باشگاه
فرانسوی قب ً
ال تصمیم داشت به همکاری با این مربی آلمانی خاتمه دهد ،اما ظاهرا ً شرایطی
که در هفتههای اخیر بوجود آمده ،آنها را مجبور کرده در برنامه خویش تغییر ایجاد کنند.
البته آنها چون با مربی ژرمنی قرارداد دارند ،در صورت عزل وی ،رقم باالیی را باید غرامت
بپردازند .با در نظرگرفتن چنین موضوعی قصد دارند کماکان تحت هدایت توخل باقی بمانند.
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بیرانوند و حسینی برای کسب جایزه بهترین
واکنش تاریخ لیگ قهرمانان رقابت میکنند

سنگربانانسرخابیها
در کورس

کنفدراسیون فوتبال آسیا ،نام پنج دروازهبان
را برای دریافت جایزه بهترین واکنش تاریخ
لیگ قهرمانان آسیا اعالم کرد که در این بین
«علیرضا بیرانوند» و «سیدحسین حسینی»
نیز حضور دارند .کنفدراسیون فوتبال آسیا
در گزارشی به معرفی پنج واکنش دیدنی
دروازهبانان در لیگ قهرمانان آسیا پرداخته
اســت که در این بین نام علیرضا بیرانوند
و سیدحســین حســینی ،دروازهبانــان
پرسپولیس و استقالل قرار دارد.
 AFCاز کاربران خود خواســته تا بهترین
مهار توپ توسط این دروازهبانها را انتخاب
کنند.
در گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا

درباره واکنش علیرضــا بیرانوند در بازی
پرســپولیس و الســد در نیمه نهایی لیگ
قهرمانان آمده اســت« :زمانی که تیمهای
پرســپولیس و الســد در بازی برگشت از
مرحلــه نیمهنهایی لیگ قهرمانان آســیا
 2018در حضور  100هزار تماشــاگر در
ورزشــگاه آزادی به مصاف هم رفتند ،جو
ورزشگاه در پنج دقیقه پایانی بازی پرفشار
بود ،جایی که تیــم میهمان (الســد) در
صورت به ثمر رساندن یک گل میتوانست
به دور بعد رقابتها صعــود کند .وو یونگ
جونگ توپ را به طــوری دقیق برای ژاوی
هرناندس که کســی مراقبش نبود ،ارسال
کرد و این هافبک اسپانیایی بالفاصله ضربه

ســری را به توپ زد که بیرانوند با واکنشی
فوقالعاده آن را از باالی تیــر افقی دروازه
به بیرون فرســتاد .همیــن حرکت باعث
احساس آرامش جمعیت حاضر در ورزشگاه
آزادی شد و لحظاتی بعد هم پرسپولیس به
فینال راه یافت» .ســایت  AFCهمچنین
در خصوص واکنش سیدحسین حسینی
در بازی اســتقالل و الدحیل ،نوشت« :با

شروع ســال  2019حســین حسینی در
حال محکم کردن جای پای خود به عنوان
دروازهبان شــماره یک اســتقالل با وجود
مهدی رحمتی بود و با مهار توپ یوســف
العربی ،بازیکن الدحیل در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا ،به سادگی میشود دید
که چرا او دروازهبان شــماره یک استقالل
شده اســت .به نظر میرســید که مهاجم

مراکشی الدحیل میتواند با یک ضربه ساده
به توپ ،آن را تبدیل به گل کند ،اما به لطف
حضور حسینی در دروازه استقالل ،او با بدنی
کشیده ضربه العربی را با مهاری خیرهکننده
مهار کرد که با بازبینی این صحنه حرکت
او جالبتوجهتــر به نظر میرســد» .این
رأیگیری تا  29اردیبهشــت ادامه خواهد
داشت.

مخالفت بازیکنان و باشگاههای ایتالیایی با پروتکل جدید سری آ

لواندوفسکی :بهتر است هالاند فع ً
ال در دورتموند بماند

باشگاهها و بازیکنان حاضر درسری آ ایتالیا نسبت به پروتکل جدید کالچو مخالفت خود را ابراز کردند و
خواستار تغییر آن شدند .جلسههای فوتبال ایتالیا در آستانه از سرگیری رقابتهای سری آ ادامه دارد.
قرار است این بازیها از سیزدهم جوالی ( ۲۴خرداد) شروع شود و همچنان افت و خیزهایی وجود دارد.
در حالی که جووانی ماالگو (رییس کمیته المپیک ایتالیا) پنجشنبه صبح اعالم کرد  ۹۹درصد سری آ از
سر گرفته میشود دوباره یک مخالفت دیده شد .اتحادیه بازیکنان ایتالیا با اغلب باشگاهها جلسه گذاشت
تا پروتکل دولت برای بازگشت فوتبال که به فدراسیون تحویل داده شده است را بررسی کنند .اتحادیه
نگران برخی از دستورات اجباری است به خصوص در بخش ابتالی بازیکنان به کووید  .۱۹در پروتکل
جدید آمده است اگر یکی از اعضای تیم به کرونا مبتال شود تمام تیم باید قرنطینه شوند .با این دستور
ریسک ناتمام ماندن سری آ باال میرود.

روبرت لواندوفسکی به ستاره جوان تیم رقیب توصیه کرد فع ً
ال به رفتن به تیم دیگر فکر نکند .ارلینگ
هالاند مهاجم نروژی به شدت مورد توجه چند تیم بزرگ از جمله رئال مادرید قرار گرفته است .روبرت
لواندوفسکی که خود بعد از سالها درخشش در بوروســیادورتموند راهی بایرن مونیخ شد گفت :او
پتانسیل بسیار خوبی دارد اما هنوز هم وقت دارد .من نمیخواهم با اظهاراتم به او فشار بیاورم .مهاجم
لهستانی بایرن مونیخ در ادامه گفت :او اگر سخت کار کند ،میتواند بازیکن بهتری شود و در نهایت به
سطح عالی برسد .بنابراین برای او خوب خواهد بود که قبل از اینکه قدم بعدی را بردارد ،در بوندسلیگا
بیشتر بماند .هالاند در ژانویه سال  ۲۰۲۰با  ۲۰میلیون یورو از سالزبورگ به بوروسیا نقل مکان کرد.
در این فصل ،این مهاجم نروژی  ۱۱مسابقه برای دورتموند در همه مسابقات انجام داد و  ۱۲گل به ثمر
رساند و دو پاس گل نیز ثبت کرد.

خانه ملت

پیشنهاد عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره لیگ برتر فوتبال:

شایعه

اخبار مشکوک از منابع نامشخص

با حضور یک پنجم تماشاگران از سرگرفته شود

شایعه ناجوانمردانه علیه رحمتی و وریا!

خانه ملت :عضو فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به تبعات اجتماعی ناشی از تعطیلی لیگ برتر فوتبال ،تصریح
کرد :در مقطع کنونی میتوانیم لیگ برتر فوتبال را با یک پنجم ظرفیت ورزشگاهها یا بدون تماشاگر ادامه دهیم.
محمد جواد جمالی نوبندگانی درباره شروع مجدد لیگ برتر فوتبال در کشور ،اظهار کرد :به این موضوع باید از
ابعاد مختلف پرداخته شود و باید مسئلی همچون منافع باشگاهها ،رعایت پروتکلهای  AFCو  ،FIFAمعرفی
تیمهای راه یافته به لیگ قهرمانان آسیا ،تعیین تیمهای سقوط کننده از لیگ برتر به لیگ دسته اول ،درآمد
باشگاهها از مسابقات و و مهمتر از همه تبعات اجتماعی ناشی از برگزار نشدن مسابقات را در نظر داشت.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی یادآور شد :تیمهای لیگ برتری فوتبال ایران پیش از شیوع ویروس
کرونا و با گرانی نرخ ارز نیز مشکالت عدیدهای برای پرداخت مطالبات خود به ویژه به مربیان و بایکنان خارجی
داشتند که این مشکالت امروز با تعطیلی لیگ برتر فوتبال دو چندان شده است .این نماینده مردم در مجلس
تأکید کرد :همانطور که با اطالع از خطرناک بودن گشایش ادارات و برخی مراکز اقتصادی ،اما این اقدامات را
مدیریت شــده و با رعایت پروتکلها ترتیب دادیم ،میتوانیم لیگ برتر را نیز برگزار کنیم .وی برگزاری بدون
تماشاگر و یا با تماشاگر محدود را راهکاری معقول در چنین شرایطی برشمرد و در عین حال با برگزاری مسابقات
به صورت متمرکز در تهران مخالفت کرد و گفت :حتی در نبود تماشاگر نیز تیمهای سایر شهرها به استادیوم و
آب و هوای شهر خود عادت دارند.
ضمن اینکه در صورت برگزاری متمرکز مسابقات در تهران ،هزینههایی به تیمهای شهرستانی از جمله هزینه
حمل و نقل و اقامت تیم در تهران تحمیل میشود.جمالی نوبندگانی با بیان اینکه تعطیلی رقابتهای فوتبال
همچنین تبعات اجتماعی مهمی و بعضاً خطرناکی در پی دارد ،گفت :در روزهای قرنطینه ،بسیاری از جوانان
و عالقهمندان در روزهای شنبه و یکشنبه لیگهای خارجی و پنجشنبه و جمعه لیگ برتر فوتبال کشورمان را
دنبال میکردند که این مسئله در کنترل هیجانات مردم در خانه بسیار تأثیرگذار بود که با تعطیلی به یکباره همه
این رقابتها خأل مهمی در تخلیه هیجانات به وجود آمده است.
عضو فراکسیون ورزش مجلس پیشــنهاد کرد که مسابقات لیگ برتر بدون تماشــاگر یا با حضور یک پنجم
تماشاگران به صورت مدیریت شده برگزار شود .البته در فوتبال دنیا نیز روشهای مختلفی اتخاذ شده؛ برای مثال
در فرانسه پایان مسابقات اعالم شد و تیم پاریسن ژرمن به عنوان قهرمان این فصل معرفی ولی در انگلیس نیز
مقرر شد بازیها ادامه پیدا کند؛ لذا ما نیز باید نسخه واحد خود را برای ادامه لیگ برتر داشته باشیم.

ورزش :3عجیبترین شایعه 48ساعت اخیر فوتبال ایران بازگشت مهدی رحمتی و تغیبر محل نصب بازوبند
کاپیتانی این تیم است .این شایعه عجیب در شرایطی مطرح شده است که در حال حاضر فوتبال ایران تعطیل
است و تیمهای فوتبال حاضر در این رقابتها حتی تمرینات خود را آغاز نکردهاند و طبیعتاً در شرایط کنونی
بحثی در مورد نقل و انتقاالت مطرح نیست.
تیم فوتبال استقالل که امسال در کوران رقابتها استراماچونی سرمربی ایتالیایی خود را از دست داد و فرهاد
مجیدی را روی نیمکت تیم خود دید ،برای انتخاب سرمربی فصل بعد خود منتظر  9+1هفته باقی مانده لیگ
و البته نتایج این تیم در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا است و البته آنچه تکلیف نیمکت استقالل را مشخص
میکند روند نتیجه گیری در این سه جبهه خواهد بود.
در عین حال شهرخودرو هم که هدایت تیم خود را به مجتبی سرآسیایی سپرده امیدوار است با درخشش
بازیکنانی مثل مهدی رحمتی در  9هفته باقی مانده تا پایان لیگ حداقل مثل فصل قبل موفق به کســب
سهمیه آسیایی بشود .مهدی رحمتی که مهمترین خرید این فصل شهرخودرو محسوب میشود ،بازوبند
کاپیتانی این تیم را هم به بازو میبندد و نقش مهمی در هدایت بازیکنان این تیم که نســبت به فصل قبل
چندان تقویت نشدهاند دارد.
در استقالل هم وریا غفوری در فصلی ایده آل در اوج محبوبیت قرار دارد و بعید است که پیراهن آبی را با چیز
دیگری عوض کند ،با این حال شایعه ای در فضای مجازی به راه افتاده است که قرار است مهدی رحمتی برای
فصل آینده به استقالل برگردد و عده ای در حال برنامه ریزی برای این موضوع هستند ،در حالی که استقالل
سیدحسین حسینی را به عنوان گلر شماره یک در اختیار دارد و اگر میل خود رحمتی هم بازگشت به تیم
همیشگیاش باشد قبل از هرچیز نظر سرمربی تیم در آن تاثیرگذار است که البته همه از ایده ذهنی مجیدی
با خبرند و مربی احتمالی دیگر هم هنوز انتخاب نشده است که بخواهد در این زمینه اقدام به فعالیتی بکند .در
نهایت این شایعه تاثیری منفی روی شهرت مهدی رحمتی دارد که امسال بدون حاشیه در مشهد فوق العاده
کار کرده و دوباره در فوتبال به آرامش رسیده است ،دروازه بانی که در این فصل به هیچ وجه با رسانهها صحبت
نکرده است تا تمرکزش به طور کامل روی کارش باشد .باید گفت پیش کشیدن پای رحمتی به این ماجرا
ناجوانمردانه و غیر منصفانه است چراکه او روحش هم از این مسائل خبرندارد و مجبور است از هوادارانی که
از چیزی خبر ندارند و روی بال شایعات سوار میشوند فحش بخورد.

 اتفاقات خوبی در سال گذشته
برای بسکتبال بانوان رخ داد

ایرنا  :ملی پوش بســکتبال بانوان نامی نو گفت:
پرونده لیــگ  ۹۸برای تیم ما با انجــام بازی رده
بندی که پیش از تعطیلی لیگ برگزار شد به نوعی
بسته شد و در جایگاه ســوم قرار گرفتیم.مژگان
خدادادی اظهار کرد :با توجه به اینکه لیگ برای
تیم ما با انجام بازی رده بندی در سال  ۹۸تمام شد
و در جایگاه سوم قرار گرفتیم ،این مساله موجب
شد تا با فراغ بال و آرامش بتوانیم تمرینات خود را
در تعطیالت انجام دهیم .ملی پوش تیم بسکتبال
بانوان نامی نو در خصوص اتفاقات سال  ۹۸برای
بســکتبال بانوان ،گفت :خدا را شکر طی  ۳سال
گذشته بسکتبال بانوان فرصت حضوردرمیادین
بین المللی را پیدا کرده اســت و این اتفاق ،اتفاق
فرخنده و خوبی بود که برای دختران بسکتبالیست
افتاد و این مسئله تاثیر زیادی در باال بردن سطح
لیگ داخلی داشت و موجب شد مسابقات ،رقابت
های سازنده و پویایی شود و لیگ خوبی را شاهد
بودیم.

پاسخ معاون بانوان وزارت ورزش
برای پاورلیفتینگ بانوان

ایسنا  :مسئوالن فدراســیون بدنسازی تیر ماه
ســال  ۹۶درنامهای به محمدیــان معاون وقت
ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان خواستارارائه
مجوزبــرای فعالیــت قانونــی بانوان دررشــته
پاورلیفتینگ همــراه با رعایــت تمامی موازین
شرعی شدند اما جوابی دریافت نکردند.مسئوالن
فدراسیون بدنسازی بهمن سال  ۹۸برای دومین
مرتبه و اینباردر نامهای به فرهادی زاد معاون فعلی
ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان خواستارارائه
مجوز قانونی برای آغاز به کار پاورلیفتینگ بانوان
شدند .مسئوالن ورزش بانوان وزارت ورزش این
بار از مسئوالن فدراســیون بدنسازی خواستند
ابتدا لباس مناسب برای بانوان پاورلیفتینگکار
را طراحی و به وزارت ورزش ارسال کنند تا در این
خصوص تصمیمگیری شود .با اعالم زهره مرزوقی،
نایب رئیس بانوان فدراســیون بدنسازی لباس
فوق توسط طراحان لباس و با نظارت فدراسیون
طراحی شد اما همچنان منتظر دادن وقت جهت
مشاهده و بررســی لباس طراحی شده هستند.
فرهادی زاد درمورد شــرایط آغاز به کار رشــته
پاورلیفتینگ بانوان بیــان کرد :آقای پورعلیفرد
در زمان معاونت خانم محمدیان در وزارت ورزش،
نامهای در این زمینه ارائه دادند و جلساتی برگزار
شــد اما در آن زمان به نتیجه خاصی برای فعال
کردن این رشته نرسیدند ۱۵ .روز پیش به خانم
مرزوقی گفتم لباس مد نظر و نــوع فعالیتی که
امکان اجرا در وزارت را دارد به دفتر من بیاورید تا
من و یکی ،دو نفر از مدیران ببینیم .در ادامه هم در
شورای سیاستگذاری ،شورای لباس و تصویب،
روی موارد مختلف کار میکنیــم اما تا االن این
اتفاق نیفتاده است.

فریبا محمدیان ،عضو هیئترئیسه
فدراسیون والیبال شد

فارس  :وزیر ورزش و جوانــان در حکمی فریبا
محمدیان را به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون
والیبال منصوب کرد .مسعود سلطانیفر در حکمی
فریبا محمدیان را به عنوان عضو هیات رییســه
فدراسیون والیبال منصوب کرد .محمدیان پیش
از این معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان بود که
بر اساس قانون ،بازنشسته اعالم شد .وزیر ورزش و
جوانان پیش از این نیز در حکمی دیگر ،علی اصغر
مونسان را به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون
والیبال منصوب کرده بود.

سرمربی تیم ملی کشتی روسیه
به دلیل کرونا درگذشت

بایرن مونیخ از خرید قطعی پریشیچ
خودداری کرد

ایرنا :باشــگاه فوتبال بایرن مونیخ از گزینش ایوان
پریشــیچ به عنوان «یار قطعی» خودداری کرد.در
تابستان گذشته بایرنی ها به خاطر کمبودی که در
خط حمله داشتند« ،پریشیچ»را از تیم اینترمیالن
قرض گرفتند.در آن موقــع و در قرارداد این بازیکن
رقمی به عنوان حق انتقال قطعی در پایان دوره قرضی
درج شــد تا باواریایی ها برای خرید احتمالی وینگر
 31ساله و کروات در اولویت باشند .در روزهای اخیر
شایعات زیادی مطرح شد مبنی بر این که بایرن در
تدارک قطعی کردن انتقال فوروارد ماه های اخیرش
است اما این باشــگاه حاضر نیست  20میلیون یورو
بابت این فوروارد هزینه کند.طبق اعالم نیکولو شیرا،
روزنامهنگار ورزشی مجرب ایتالیا،مونیخیها با رقمی
پایین تر از این ،پریشیچ را جذب کنند.

ورزش بانوان

پیش بینی میشــود ورزشــگاه جدید «ســانتیاگوبرنابئو» یک شــاهکار معمــاری و یکی از
شگفتانگیزترین ورزشگاههای جهان باشد اما نکته رمزآمیز در مورد آن به نمای بیرونی یا سقف
کروکی آن مربوط نمیشود بلکه مربوط به طبقات زیرین آن است.

لیونل مسی در یک مصاحبه اختصاصی درباره آینده که تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است
صحبت کرد .مهاجم بارسا گفت :شــاید این توقف به نفع ما تمام شود اما باید دید مسابقات برگزار
خواهد شد یا نه .اگر این اتفاق رخ دهد از ابهامها خارج میشویم چون زمانی که لیگ از سر گرفته شود
میفهمیم در چه سطحی هستیم یا میتوانیم به سطحی که میخواهیم برسیم.

فارس  :سرمربی تیم ملی کشتی زنان روسیه به
دلیل ابتال به کرونا جان باخت.ماگومد آلیوماروف
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی زنان روسیه ،به
دلیل ابتال به ویروس کرونا در ســن  67سالگی
درگذشت.میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون
کشتی روسیه در گفت وگو با  TASSعلت مرگ
آلیوماروف را تأیید کرد.وی گفت :بله بیماری این
مربی ویروس کرونا بود .این اتفــاق باور نکردنی
است .او موفق شد همه کشتی گیران زن جوان ما
را با هم جمع کند.آلیوماروف در فوریه  2019به
تیم بانوان روسیه کمک کرد تا در مسابقات جهانی
نورسلطان  2مدال طال ،یک نقره و  2برنز کسب
کند .این تیم در مسابقات قهرمانی اروپا که سال
 2020به میزبانی رم برگزار شد  4طال ،یک نقره و
 4برنز کسب کرد .آلیاماروف در سالهای  2011تا
 2015سرمربی کشتی آذربایجان بود.

