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کمک  ۲۰هزار یورویی لیگ پرتغال
به باشگاهها برای مبارزه با کرونا

لیــگ پرتغال با توافق
باشــگاهها به هر یک از
آنهــا  ۲۰۰۰۰یورو کمک
میکنــد تا ایــن پول را
صــرف پیشــگیری از
ویروس کرونا کنند.
به گزارش ایســنا و به
نقل از آس ،لیگ پرتغال به هر یک از تیمهای دســت
یــک و دو برای مبارزه با ویــروس کرونا  ۲۰۰۰۰هزار
یورو کمک میکند .این تصمیم پس از جلسه میان این
سازمان با حضور باشگاه گرفته شد.
تیمها ایــن کمک نقدی را صرف مــواد ضدعفونی
کننــده ،ایجاد فضا بــرای قرنطینه یا اقالم بهداشــتی
خواهند کرد.
در این جلســه باشــگاهها نگرانی خود را در رابطه با
آینده نشــان دادند که ممکن اســت به دلیل شیوع این
ویروس خسارت ببینند.
لیگ پرتغــال مانند اغلب لیگهــای اروپایی هفته
گذشته به حالت تعلیق درآمد.
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هیــات مدیــر ه
پرســپولیس مصوب
کــرد که این باشــگاه از
سرمربی ســابق کروات
خود به خاطر فســخ یک
طرفه قــرارداد بــه فیفا
شکایت کند.
به گــزارش ایســنا ،در آخرین جلســه هیاتمدیره
باشــگاه پرســپولیس که منجر به برکناری مدیر روابط
عمومی    باشگاه شد ،اعضای هیات مدیره بر سر موضوع
محکومیت در پرونده برانکو بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلســه اعضــا از محمد حســن انصاریفرد
پرســیدند که چرا باشــگاه تا به حال از برانکو به خاطر
فســخ یک طرفه قرارداد شــکایت نکرده اســت؟ در
همین حال اعضا در نهایت مصوب کردند که باشــگاه
پرســپولیس ســریعا الیحهای تنظیم و به کمیته تعیین
وضعیت بازیکنان ارسال و رسما از برانکو ایوانکوویچ به
خاطر فسخ یکطرفه قراردادش شکایت کند.
برانکــو ایوانکوویچ پــس از چهار ســال حضور در
پرســپولیس ،با وجــود اینکه یک فصل دیگــر با این
باشگاه قرارداد داشت به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش
از پرســپولیس جدا شــد و در ادامه با شــکایت به فیفا
پرسپولیس را محکوم به پرداخت یک میلیون و  ۵۵هزار
یورو کرد.

شماره 6875

معاون وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد

انتخابات فدراسیون دو و میدانی دوباره
برگزار میشود

علی نژاد گفــت :وزارت ورزش و جوانان تالش
کــرد که فدراســیون دو و میدانی چــون المپیکی
هست با ریاست اداره شود ولی متاسفانه هم شرایط
حاکم بر کشــور به دلیل کرونا و هم اینکه تحریک
بعضی از افراد خاص باعث شــد که شرایط مجمع
به گونه دیگری رقــم بخورد اما آنچه برای ما مهم
بــود اینکه مجمع بدون جهت گیری به فرد یا نامزد
خاص برگزار شــد و کامال بی طرف بودیم اما حاال
شــرایط به گونه ای شد که مجبور شدیم فدراسیون
را با سرپرســت در چند ماه آینــده اداره کنیم ولی
قطعا پشــتیبانیهای حرفه ای اداری و مالی وزارت
ورزش و جوانان از این رشــته زیبا و المپیکی ادامه
خواهد داشت و به قهرمانان خودمان قول َمی دهم
کــه هیچ نگرانــی و دغدغه ای بــرأی آنها وجود
نخواهد داشت.

با تصویب هیاتمدیره؛

پرسپولیس از برانکو شکایت میکند

سال بیست و     پنجم
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معاون قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان گفت:
انتخابات فدراسیون دو و میدانی دوباره برگزار میشود
و به زودی سرپرست فدراسیون را معرفی میکنیم.
به گزارش ایســنا ،مهدی علی نژاد با اشــاره به
اهمیت رشته دو و میدانی اظهار کرد :وزارت ورزش
با توجه بــه اهمیتی که برای رعایــت قانون قائل
اســت و با بررسیهای دقیق به این نتیجه رسید که
انتخابات فدراسیون دو و میدانی را تجدید کند.
وی ادامه داد :این رشته در المپیک رشتهای است
که هم ما ســهمیه گرفتیم و هم امید به مدال وجود
دارد ،وزارت ورزش و جوانــان تصمیمش بر این بود
که شــرایط اداره فدراسیون را با رییس داشته باشد
و به خاطر اینکه ثبات مدیریتی داشــته باشیم و از
بالتکلیفی دوران سرپرستی خارج شویم به خصوص
در ایامی    که نزدیک به المپیک هستیم .انتخابات را
برگزار کنیم.
علینــژاد افزود :در همین راســتا ما تمام تالش
خود را کردیم که یک مجمع انتخاباتی را به صورت
قانونــی برگزار کنیم و تمام تمهیــدات الزم را هم
اندیشیدیم و مجمع هم برگزار شد در روز مجمع هم
با توجه به جمیع جهات ،مشکل خاصی را مالحظه
نکردیم و انتخابات شــکل گرفت .بعد از انتخابات با
بعضی از اعتراضات توســط برخی افراد که حضور
پیدا نکرده بودند و نمایندگانشــان حضور داشتند،

ارزشمندترین تیم فوتبال در اروپا معرفی شد

مرکــز آماری فوتبال جهان  CIESارزشــمندترین
تیمهای فوتبال در این قاره را معرفی کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســاکرنت ،مرکز آماری
فوتبــال جهان  CIESدر گزارشــی اقــدام به معرفی
ارزشمندترین تیمهای باشگاهی در این قاره کرده است.
بر این اســاس تیم یورگن کلوپ با  ۱.۲۷میلیارد پوند
ارزشمندترین تیم باشگاهی در اروپاست .این رقم را مرکز
آماری فوتبال جهان  CIESروی بازیکنان تیم لیورپول

گذاشته است.
لیورپول قهرمان فصل گذشــته لیگ قهرمانان اروپاست که در فصل جاری به تنها دو برد دیگر
تا قطعی کردن قهرمانی خود در لیگ برتر انگلیس بعد از  ۳۰سال فاصله دارد.
در رده دوم این رده بندی منچسترسیتی و سپس بارسلونا قرار گرفتهاند.
مرکــز آماری فوتبال جهان  CIESمعیارهایی چون مدت قرارداد ،ســن بازیکنان ،شــرایط و
جایگاه بازیکنان و ستارهها در تیمهای باشگاهی و ملی را در نظر گرفته است.
ارزشــمندترین تیمهای باشــگاهی در اروپا از نظر مرکز آماری فوتبال جهان  CIESبه شرح
زیر است:
 - ۱لیورپول
 -۲منچسترسیتی
 -۳بارسلونا
 -۴رئال مادرید
 - ۵چلسی
 -۶منچستریونایتد
 -۷پاری سن ژرمن
 -۸اتلتیکومادرید
 -۹تاتنهام
 -۱۰یوونتوس

ضرر باورنکردنی رومن آبراموویچ به خاطر کرونا

ویروس کرونا باعث شــده اســت تا رومن آبراموویچ
بیش از  ۲میلیارد یورو ضرر مالی داشته باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز ،ویروس کرونا ،که
بر کل جهان تأثیر گذاشت ،صاحبان باشگاهها و همچنین
مسابقات ورزشی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بر اســاس این گزارش در مسکو تایمز ،گزارش شده
اســت که رومن آبراموویچ ،میلیاردر روســی که در سال
 ۲۰۰۳چلســی را خریداری کرد ،به دلیل ویروس کرونا،
 ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون یورو از دست داده است .با وجود ضرر باور نکردنی امسال ،هنوز هم گفته
میشود ثروت رومن آبراموویچ  ۱۲میلیارد یورو است.
خســارت وارده به آبراموویچ به دلیل افت فاحش سهام است که غیر از او دامن خیلیهای دیگر
را نیز گرفته است.
رومن آبراموویچ که با انگلیس مشــکل ویزا دارد و در این کشور پذیرفته نشده بود ،نتوانست کار
استادیوم جدید  ۵۵۰میلیون یورویی را که میخواست برای چلسی بسازد شروع کند .چلسی پس از
فروخته شدن به رومن آبراموویچ ۵ ،لیگ برتر ۱ ،لیگ قهرمانان اروپا ۵ ،جام حذفی ۳ ،جام اتحادیه
و  ۲عنوان قهرمانی لیگ اروپا را به دست آورد.
باید دید این ضرر هنگفت مالک میلیاردر روس روی فعالیت تیم چلسی در بازار نقل و انتقاالت
تابســتانی تاثیر خواهد داشت یا خیر .ممکن است در این شرایط چلسی نتواند در تابستان بازیکنان
مورد نظر خود را خریداری کند.

مواجه شدیم .آنها مدعی شدند که نمایندگان توسط
خود این اشخاص معرفی نشدهاند که چند هیات این
شرایط را داشتند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت:
در این مدت هفت  -هشت روز ابعاد مختلف موضوع
را بررســی کردیم با طرف  هــای موضوع صحبت
کردیــم بصورت موشــکافانه و با دقــت به خاطر
حساسیت که در قانونگرایی وزارت ورزش و جوانان
دارد ،موضوع را بررســی کردیم و نهایتا جمع بندی
این شــد که یکی از روســای هیات  ها نامه معرفی
که ارســال شده از ســوی دبیر هیات بوده ،هرچند
که بعد اعــام کرد آن نامه که دبیر معرفی شــده
مشکلی ندارد اما بواسطه اینکه ما میخواهیم آیین
نامه و مالحظــات قانونی را رعایت کنیم و قواعد و
قوانیــن برای ما مهم اســت و اینکه در آن نامه که
روز مجمع ارایه شــده ،رییس هیــات امضا نکرده
اســت ،در نتیجه عمال ما یــک رای را نمیتوانیم
منظور کنیم و این بدان معناست که اعضای حاضر
در مجمع از دو ســوم کمتر خواهد شــد و هر چند
اکثریــت مجمع حضور داشــتند اما چــون الزام به
دو ســوم برای رســمیت یافتن اســت ،جمع بندی
این شــد که انتخابات را تجدید کنیــم ،بنابراین با
انتصاب سرپرســت جدید سعی میکنیم انتخابات را
در اولین فرصت برگزار کنیم.

ابتالی پدر و مربی حسن
یزدانی به کرونا

پدر و مربی بدنساز
حســن یزدانی دارنده
مدال  هــای طــای
جهــان و المپیــک
کشتی آزاد به ویروس
کرونا مبتال شدند.
ســید جــال
عســگری دبیر فدراسیون کشــتی در گفتوگو با
ایســنا ،با اعالم این خبر اظهار کــرد :پدر و مربی
بدنساز حسن یزدانی چهره شاخص کشتی ایران و
دارنده مدال  های طالی جهان و المپیک به ویروس
کرونا مبتال شــدند و چند روزی است در قرنطینه
خانگی به سر می    برند .خوشــبختانه این دو عزیز
رو بــه بهبودی هســتند و امیدوارم آنهــا و دیگر
هموطنــان مبتال به این ویروس هر چه ســریعتر
سالمتی کامل خود را بدست بیاورند.
وی در باره وضعیت حسن یزدانی نیز تاکید کرد:
خوشبختانه حسن یزدانی هیچگونه مشکلی ندارد و
در شرایط خوبی تمرینات خود را در مازندران دنبال
میکند .یزدانی یک ورزشــکار حرفهای است و او
و دیگر ملی پوشــان کشتی تمامی    موارد بهداشتی
الزم را رعایت می    کنند.

بیرانوند نامزد بهترین دروازهبان پنالتیگیر آسیا

توئیتر لیگ قهرمانان آسیا از علیرضا بیرانوند به عنوان یکی
از چهار دروازهبان پنالتیگیر آسیا نام برد.
به گزارش ایسنا ،صفحه توییتر لیگ قهرمانان آسیا در حالی
که این رقابتها با تعطیلی روبرو شده است اقدام به نظرخواهی
از کاربــران خود در باره بازیکنان شــناخته شــده در این قاره
کرده است.
جدیدترین بحث در این صفحه مربــوط به پنالتیگیرترین
دروازهبان در آسیاســت که علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم ملی
فوتبال ایران و پرسپولیس به عنوان یکی از گزینهها معرفی شده است.
کاربران میتوانند پنالتیگیرترین دروازهبان آسیا را در این بخش انتخاب کنند.
آنته کویچ (گلرولینگتون فونیکس اســترالیا) ،محمد فرزال (جوهور دارالتعظیم مالزی) و سان تائه
(کاشیما آنتلرز) سایر نامزدهای این بخش هستند.
هرچند علیرضا بیرانوند در لیگ قهرمانان آســیا پنالتی تاکنون ســیو نکرده است ولی بارها در تیم
ملی ایران و رقابتهای باشگاهی در ایران موفق به این کار شده است.

احتمال تعویق کوپا آمهریکا  ۲۰۲۰قوت گرفت

به احتمال فراوان کوپا آمهریکا  ۲۰۲۰به دلیل بحران ویروس
کرونا تابستان امسال برگزار نمیشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،کوپا آمهریکا یکی از بزرگترین
تورنمنتهای ورزشی سال  ۲۰۲۰است .آرژانتین و کلمبیا میزبان
مشترک این بازیها هســتند و همه چیز را آماده کردهاند تا یک
رویداد تاریخی برگزار شــود .با این حال بحــران ویروس کرونا
همه برنامهها را تغییر داد( Conmebol .کنفدراسیون فوتبال
آمریکای جنوبی) متوجه شده است که برگزاری کوپا بعید به نظر
میرسد .این سازمان میخواهد تا پایان خوشبین باشد اما هر لحظه شرایط بدتر میشود.
تمام رقابتهای باشــگاهی قاره به حالت تعلیق درآمده است .به همین خاطر بازیهای لغو شده باید
در زمان دیگری برگزار شــوند .در حالی که برخی از مســئوالن از دو هفته لغو بازیها صحبت میکنند
کارشناســان معتقدند ممکن اســت چند ماه بازیها به انجام نرسد .هر هفته که میگذرد شرایط را برای
برگزاری کوپا آمهریکا ســخت خواهد کرد .این بازیها قرار اســت دوازدهم ژوئن آغاز شوند و دوازدهم
جوالی پایان یابند.
تصمیــم نهایی بیش از همــه به نظر دولتهــای آرژانتین و کلمبیا برمیگردد .هر دو کشــور برای
پیشگیری از شیوع کرونا تهمیداتی اندیشیدهاند و مانند  Conmebolتا آخرین لحظه منتظر میمانند
و سپس تصمیم گیری میکنند.
در یوفا هم شــرایط مشابه است .الکساندر شــفرین ،رییس یوفا در نظر دارد یورو  ۲۰۲۰را به تعویق
بیندازد .همچنین امکان دارد بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو در زمان دیگری برگزار شــود .بحران کرونا
سه تورنمت ورزشی مهم سال را تهدید میکند.

یورو  ۲۰۲۰یک سال به تعویق افتاد

یوفا اعالم کرد یورو  ۲۰۲۰تابســتان سال  ۲۰۲۱برگزار
خواهد شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از آس ،یوفا دیروز در جلسه با
 ۵۵عضو خود تصمیم گرفت یورو  ۲۰۲۰را به دلیل شــیوع
گسترده ویروس کرونا در سراسر اروپا به تعویق بیندازد.
بــر این اســاس یــورو تابســتان ســال  ۲۰۲۱برگزار
خواهد شد.

تمرینات منچستریونایتد تعطیل شد
تمرینات باشــگاه منچستریونایتد به دلیل شیوع
ویروس کرونا تعطیل شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سان ،منچستریونایتد
تصمیم گرفته است که صبح روز سهشنبه به دنبال
آخرین بهروزرسانی در باره ویروس کرونا ،تمرینات
خود را لغو کند.
انتظار میرود که علیرغم تعطیل شــدن موقت
فصل لیگ برتر ،هفته آینده ،تیم اولهگنار سولسشایر
دوبــاره در کارینگتون تمرین کنــد .با این حال به
دلیل توصیههای جدیدی که دولت در روز دوشنبه
بیان کرده و از همه خواســته اســت که در صورت
امــکان از خانه کار کنند ،یونایتد اکنون تمرینات را
لغو کرده است.
با توجه به توصیههای دولت و وضعیت در حال
گســترش این ویروس ،تیم در حال بازگشــت به
خانه است .اعضای تیم اول و همه گروههای سنی
آکادمی    هم اکنون برنامههای آموزشــی متناســب
برای پیگیری از خانه را به بازیکنان داده است.
بر این اســاس بازیکنان در خانه بر اساس یک

برنامــه تمرینی که بــه صورت اینترنتی بررســی
میشود ،تمرین خواهند کرد .یونایتد برای بازیکنان
برنامه ریــزی کرده بود تا تمرینــات را به صورت
عادی گزارش دهند و از خانه خارج نشوند.
قرار بود شــیاطین ســرخ روز یکشــنبه قبل از
تعطیل شــدن فصل داخلــی تاتنهام بــازی کند

کــه این دیدار لغو شــد .روز جمعه اعالم شــد که
برنامه فوتبال انگلیــس تا  ۳آوریل به حالت تعلیق
در آمده است.
قرار اســت لیگ برتر پنجشــنبه یک جلســه
اضطراری برگزار کند تا در مورد چگونگی بازیهای
باقیمانده فصل صحبت کند.

آزمون در تیم منتخب هفته  ۲۲لیگ روسیه
ســتاره ایرانی زنیت با هتتریک برابر اورال در
تیم منتخب هفته لیگ روسیه قرار گرفت.
بــه گزارش ایســنا و به نقل از اکســپرس ،در
ادامه دیدارهای هفته بیســت و دوم لیگ روســیه
زنیت مدافــع عنوان قهرمانی به دیــدار اورال تیم
دهم جــدول رده بندی رفت و بــا نتیجه پرگل ۷
بر یک توانســت به برتری برســد و یک گام دیگر
به قهرمانی زودهنگام نزدیکتر شود .سردار آزمون
مهاجم تیم فوتبال ایران هتتریک کرد.

آزمون با هتتریک در این دیدار توانست شمار
گلهایش را در لیگ روســیه به عدد  ۵۲برســاند.
ایــن عملکرد خوب بازیکن ایرانی باعث شــد تا او
با شایستگی در تیم منتخب هفته لیگ روسیه قرار
گیرد .در واقع او در کنار زوجش آرتم زیوبا که روی
هم پنج گل برابر اورال به ثمر رساندند به عنوان دو
مهاجم برتر این هفته انتخاب شدند.
مهاجم ایرانی همچنین بعد از پایان این دیدار به
عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

تاریخ جدید رقابت  های انتخابی المپیک ۲۰۲۰
توکیو در رشــته تکواندو که قرار اســت در اردن
برگزار شود اعالم شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت INSIDE
 ،THEGAMESمسابقات انتخابی بازیهای
المپیک  ۲۰۲۰توکیو در رشته تکواندو در قاره آسیا
بیــن  ۵تا  ۷ژوئن در امان پایتخت کشــور اردن
برگزار میشود.
پایتخت اردن پس از شــیوع ویروس در چین ،
جایگزین  Wuxiبه عنوان میزبان انتخاب شد و
در ابتدا امیدوار بود که این رویداد را بین  ۱۰تا ۱۲

زمان و شیوه ادامه مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

روزنامه عربستانی
مدعـی شـد کـه
کنفدراسـیون فوتبـال
آسـیا قصد دارد ادامه
مرحلـه گروهـی لیگ
قهرمانـان آسـیا را در
مـاه آگوسـت و بـه
صـورت تـک بـازی برگـزار کند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از الریاضیـه،
شـیوع ویـروس کرونـا در آسـیا باعـث شـد تـا همـه
رقابتهـای فوتبالـی تعطیـل شـود.
مرحلـه گروهـی لیـگ قهرمانـان آسـیا تـا هفتـه
دوم برگـزار شـد و بازیهـا از هفتـه سـوم بـه تاخیـر
افتادند.
روزنامـه الریاضیـه عربسـتان بـه نقـل از منابـع
رسـمی    در کنفدراسـیون فوتبال آسـیا مدعی شـد که
 AFCبـه دنبـال آن اسـت که ادامـه مرحله گروهی
در مـاه آگوسـت و بـه صـورت تـک بـازی در یـک
کشـور برگزار شـود.

از سرگیری رقابتهای لیگ چین از
ماه آینده

آزمون که فصل قبل در رده دوم جدول گلزنان
لیگ روســیه قرار گرفت همچنین با هتتریک در
بازی برابر اورال  ۱۰گله شــد و در رده دوم جدول
گلزنان لیگ روسیه قرار گرفت.

تاریخ جدید انتخابی المپیک تکواندو در اردن
اعالم شد
آوریل برگزار کند.
محدودیت  های موجود در کشور خاورمیانه بدان
معنی است که تاریخ جدید برای این رقابت  ها پس
از درخواســت فدراسیون تکواندو اردن تغییر یافته
است و این رقابت  ها قرار است به جای ماه آوریل،
در ماه ژوئن برگزار شود.
من صمیمانه امیدوارم کــه همه ما بتوانیم بر
مشــکالت فعلی غلبه کرده و رقابــت را با نتایج
مطلوب طی کنیم" .کیو سوک لی  ،رئیس اتحادیه
جهانی تکواندو آســیا این صحبت  ها را بیان کرد
و اضافه کرد :مســابقات تکواندو قهرمانی آســیا

بر اساس ادعای یک روزنامه عربستانی؛

 ۲۰۲۰در بیروت ،پایتخت لبنان نیز در تاریخ  های
جدیــدی برگزار می    شــود و برنامه ریزی شــده
اســت این رقابت  ها بین  ۱۱تا  ۱۵اردیبهشــت
صورت گیرد.
لی در پایان گفت :امیدوارم که شما ورزشکاران
بتوانیــد به خوبی برای مســابقات قهرمانی آماده
شــوید تا بتوانید همانطور که می    خواهید به نتایج
خوب برسید.

بعـد از مهـار
کرونـا
ویـروس
در چیـن ،قـرار
اسـت از مـاه آینـده
رقابتهـای لیـگ
ایـن کشـور از سـر
گرفتـه شـود.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از تیتان ،مسـابقات
قهرمانـی فوتبـال چیـن ممکـن اسـت از  ۱۸آوریـل
بـه دلیـل بهبـود اوضـاع کرونا در این کشـور از سـر
گرفتـه شـود .قرار بود سـوپر لیگ چیـن از  ۲۲فوریه
آغـاز شـود امـا بـه دلیـل بیمـاری همهگیـر کرونـا،
تصمیـم گرفته شـد رقابتهـای قهرمانـی لیگ چین
تـا اطلاع ثانوی بـه تعویـق بیفتد.
شـیوع بیمـاری ناشـی ویـروس کرونـا در اواخـر
دسـامبر  ۲۰۱۹در پرجمعیتتریـن شـهر مرکـزی
چیـن بـا  ۱۲میلیـون نفـر یعنـی شـهر ووهـان ثبت
شـد .در خـارج از چیـن ،مـوارد عفونـت در بیـش از
 ۱۶۰کشـور از جملـه کشـورهای اروپایـی مشـاهده
شـده است.
در سراسـر جهـان ،بیـش از  ۱۸۲هـزار مـورد
عفونـت ثبـت شـده اسـت ،از ایـن تعـداد بیـش از
 ۷۰۰۰نفـر جـان باختنـد.

