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اخبار
خصوصی سازی پرسپولیس و استقالل
مصوبه قانونی است

مدی��ر توس��عه ورزش قهرمان��ی و ام��ور
باش��گاههای وزارت ورزش گفت :خصوصی
سازی پرسپولیس و استقالل مصوبه قانونی
اس��ت و بای��د در  ۶ماهه ابتدایی س��ال ۹۹
انجام ش��ود .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،افش��ین داوری مدی��رکل توس��عه
ورزش حرفهای و امور باش��گاههای وزارت
ورزش درب��اره آخری��ن اقدامهای س��ازمان
خصوصیس��ازی ب��رای خصوصی س��ازی
استقالل و پرس��پولیس ،بیان کرد :جلسات
س��ازمان در این زمینه ،س��ال گذش��ته هم
برگزار و اکنون نخس��تین جلس��ه سال ۹۹
انجام ش��د .طبق دستور مقام معظم رهبری
و وزیر ورزش و جوانان در  ۶ماه اول س��ال
برای خصوصیس��ازی این  ۲باش��گاه اقدام
میکنی��م .امیدوارم هرچه س��ریعتر تکلیف
این موضوع مش��خص ش��ود .او ادامه داد:
این تکلیف ،قانونی ابالغ ش��ده و مقام عالی
وزارت هم دستور داده استقالل و پرسپولیس
خصوص��ی ش��وند .بهتر اس��ت از جمش��ید
تقیزاده ،مسئول س��تاد خصوصی سازی ۲
باش��گاه در وزارت ،اطالعات تکمیلی را اخذ
کنید .مس��ئولیت فنی حوزه ورزشی برعهده
ما اس��ت ،ام��ا بحثهای مرب��وط به قیمت
گذاری با سازمان خصوصیسازی است.
شکوری در هیئت مدیره پرسپولیس

احتمال دارد ابراهیم شکوری در هیئت مدیره
پرسپولیس مش��غول به کار شود .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،ابراهیم ش��کوری
که دبیرکلی فدراس��یون فوتب��ال را تحویل
مهدی محمدنبی داده ،به احتمال بسیار زیاد
هیت مدیره فدراس��یون فوتبال
جای او را در ُ
خواهد گرفت .به نظر میرسد شکوری یکی
از افرادی باش��د که در تی��م مدیریتی جدید
پرس��پولیس حضور داشته باشد .او در صفحه
توئیترش از این قضیه استقبال کرده است و
به احتمال زیاد او یکی از اعضای جدید هیئت
مدیره پرسپولیس خواهد بود .در حال حاضر
مهرداد هاش��می ،علیرضا همت��ی و مهدی
رس��ولی اعض��ای هیئت مدیره پرس��پولیس
هستند.
دیاباته در میان بازیکنان تکرار نشدنی
لوشامپیونه

مهاج��م تیم فوتبال اس��تقالل در فهرس��ت
برترین و تکرار نش��دنیترین بازیکنان لیگ
فوتبال فرانس��ه دیده میش��ود .ب��ه گزارش
خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،رسانه  onefootballاز
لیس��ت  ۱۱نفره بازیکن برتر و تکرار نشدنی
لوش��امپیونه که در یک دهه اخیر قلب تپنده
تیمه��ای خود و این لیگ فوتبال محس��وب
میش��دند ،رونمای��ی کرد .نام ش��یخ دیاباته
مهاج��م تیم فوتبال اس��تقالل تهران هم در
این فهرس��ت دیده میش��ود .این رسانه در
مورد دیاباته نوش��ت :شاید ش��یخ دیاباته در
هیچ باش��گاهی گلزن برتر نبوده ،اما او یک
انسان طالیی است .او مانند یک آدم فضایی
در دنی��ای فوتبال اس��ت .دیاباته تیم فوتبال
بوردوی فرانسه و متس را درخشانتر از قبل
کرد .این موضوع باعث خوش��حالی ما است.
اخیرا ش��یخ دیاباته اعالم ک��رده بود به هیچ
عنوان تا پایان فصل استقالل را ترک نخواهد
کرد و به شایعات جداییاش پایان داد.
فوتبالیها هم به کمپین «نه به تحریم نه
به کرونا» پیوستند

اهال��ی فوتب��ال در حمایت��ی یکپارچ��ه به
کمپین نه به تحریم نه به کرونا پیوس��تند .به
گزارش آنا از دبیرخانه کالنشهرهای کشور،
اسکوچیچ سرمربی و حاج صفی کاپیتان تیم
ملی فوتبال ای��ران و علیرضا فغانی داور بین
المللی فوتب��ال هم به کمپین مردمی «نه به
تحریم نه به کرونا» پیوستند و به تحریمهای
ظالمانهای ک��ه باعث عدم دسترس��ی کادر
درمانی کش��ور به تجهیزات و لوازم پزشکی
برای مقابله با کرونا شده ،اعتراض کردند .در
پی فراگیر شدن کرونا و تشدید تحریمها علیه
کشورمان ،پس از چهرههای محبوب هنری
و فرهنگی ،این بار فوتبالیستها و مربیان و
داوران نام آش��نای فوتبال هم طومار جهانی
ن��ه ب��ه تحریم و نه ب��ه کرون��ا را امضا و به
این تحریمها اعتراض کردند .در این راس��تا،
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی کشورمان
و علیرضا فغانی داور نام آش��نای بین المللی
ایران با انتش��ار پیامه��ای جداگانهای ضمن
اعتراض ب��ه تحریمها به این کمپین جهانی
پیوستند.

معاون ورزشی باش��گاه استقالل گفت :با
توجه به شیوع ویروس کرونا ،فیفا تعطیل
است و پاسخی به ایمیلها نمیدهد .امیر
س��لطانی در گفتوگ��و با تس��نیم ،درباره
وضعیت باش��گاه اس��تقالل و پرداختی به
بازیکن��ان ،اظهار داش��ت :بازیکنان ما چه
داخل��ی و چه خارجی ش��رایط باش��گاه را
درک کردهان��د و تعام��ل داش��تهاند .قرار
اس��ت بازیکنان بخش��ی از مطالبات خود

را دریاف��ت کنن��د ،ام��ا اینکه چ��ه زمانی
پرداخت میشود هادی مباشری مسئولی
پرداختیها در جری��ان این امور قرار دارد.
وی در مورد اینکه باش��گاه استقالل برای
پرداخت طلب س��رور جپ��اروف و گادوین
منش��ا تا اوایل اردیبهشت ماه فرصت دارد
تا با خطر محرومیت روبرو نش��ود ،گفت:
با فیفا نامهنگاری ش��ده اس��ت تا از محل
درآمدهای باش��گاه در فدراسیون جهانی

فوتبال ،مطالبات ای��ن بازیکنان پرداخت
ش��ود .از طرفی ،به دلیل ش��یوع ویروس
کرون��ا ،نامهای ب��ه فدراس��یون فوتبال و
س��ازمان لیگ ارسال کردهایم تا پروندهها
در شرایط فعلی فریز شوند .معاون ورزشی
باش��گاه استقالل خاطرنش��ان کرد :هیچ
اتفاق��ی در دنیا ب��ه دلیل وی��روس کرونا
نمیافتد و فیفا تعطیل است .هر ایمیلی به
فیفا میزنیم ،پاسخی دریافت نمیکنیم .با

توجه به این مسئله ،از فیفا خواستیم زمانی
را که دنیا با ویروس کرونا دس��ت و پنجه
نرم میکند ،برای مهلت پرداختی باشگاه
محاسبه نکند و بتوانیم زمان اضافه داشته
باشیم .همچنین آقای سعادتمند و بخش
روابط بینالملل باشگاه پیگیر پروندههایی
چون وینفرد ش��فر هستند .وی با اشاره به
بحث شکایت باش��گاه استقالل از شفر و
پس��رش اش��اره کرد و گفت :چنین بحثی

تنها راننده ایرانی فرمول جهان در
فدراسیون اتومبیلرانی

مطرح نیست و باشگاه دنبال تعامل است.
وقتی قصد تعامل داریم مطرح کردن چنین
موضوعاتی ناراحتی ایجاد میکند .تنها در
خصوص ش��کایت پسر ش��فر در رابطه با
قراردادش دفاعیه ارائه کردهایم.

گلمحمدی:

برخی برای فیفا نسخه میپیچند

گ�روه ورزش�ی :س��رمربی تی��م فوتب��ال
پرس��پولیس درباره صحبتهایی که مبنی
ب��ر تعطیلی لیگ مطرح میش��ود میگوید
برخ��ی در این زمینه برای فیفا هم نس��خه
میپیچن��د .یحیی گلمحمدی در گفتوگو
با ایس��نا درباره مباحث مختلفی به صحبت
پرداخ��ت .او میگوید عدهای کاس��ه داغتر
از آش ش��دهاند و ب��رای فیفا و  AFCهم
نسخه میپیچند .در ادامه گفتوگوی یحیی
گلمحمدی را با ایسنا میخوانید:

 در ایام تعطیالت عید جلس�های با هیات

مدیره باش�گاه داش�تید .در این جلسه قولی
برای حل مشکالت داده شد؟

 از روزه�ای تعطیل�ی لی�گ و بیفوتبالی

بگویید .در روزهای اول فکر میکردید کرونا
تا این حد همه چی�ز را تحت تاثیر خود قرار
دهد؟

با توجه به اینکه این ویروس پس از انتشار
در چین به سرعت در کل دنیا همهگیر شده
بود ،قابل پیش بینی بود که خیلی زود همه
کشورها را در تحت تاثیر قرار دهد و شرایط
کشورها را دگرگون کند .در همان ابتدا هم
انتظار چنین ش��رایطی را داشتیم ولی واقعا
شرایط س��ختی اس��ت .مخصوصا برای ما
مربی��ان و بازیکنان که ع��ادت کرده بودیم
ه��ر روز بیرون باش��یم و تمرین کنیم .این
روزها تجربه خیلی جدیدی اس��ت .ویروس
کرونا ،ویروس خطرناکی است ،خطرناکتر
از آنچ��ه که ما میبینیم و میش��نویم ولی
چیزی که مشخص اس��ت ،همه مردم باید
دستورات بهداشتی را رعایت کنند .در خانه
ماندن بس��یار مهم است تا این ویروس هر
چه زودتر ریشهکن شود .امیدوارم با کمک
کل جامعه و ش��رایطی که دولت برای امرار
معاش مردم فراهم میکند ،همه بتوانیم به
زندگی عادی بازگردیم.
 در این ش�رایط چطور تمرینات بازیکنان

و آمادگی بدنی آنها را کنترل میکنید؟

با توجه به اینک��ه امکانات محدودی داریم
کنت��رل بازیکن��ان خیلی س��خت اس��ت.
بازیکنان ما برنامه مش��خص تمرینی دارند
اما باید بدانید واقعا س��خت است که در این
شرایط بازیکنان آماده بمانند.

 صحبتهای�ی وجود دارد ک�ه در صورت

ش�روع مجدد لیگ ،تیمها س�ه هفته فرصت
تمرین خواهند داشت .به نظر شما این زمان
ب�رای آمادگی مجدد و بازگش�ت ب�ه بازیها
کافی است؟

به نظر من سه هفته کافی است .این شرایط
برای همه تیمها یکسان است و موضوعی

درس��تی انجام دادهاند .در واقع نه تنها تیم
م��ا بلکه بازیکن��ان و کادر فنی همه تیمها
در این ش��رایط کمک کردهاند که روزهای
سخت درگیری با ویروس کرونا زودتر تمام
شود که به نظر من جای تقدیر دارد.

نیس��ت که به دور از عدالت باشد .میشود
در این سه هفته هم بازیکنان را تا حدودی
آماده بازیها کرد.

 در این مدت موضعگیریهای متفاوتی از

سوی باش�گاههای مختلف درباره ادامه لیگ
مطرح شده و بعضی معتقدند لیگ باید بدون
تعیین قهرمان تمام شود .نظر شما چیست؟

ای��ن را بدانید هیچ چیز ب��رای ما مهمتر از
سالمتی تکتک افراد جامعه نیست .سیاست
باشگاه هم همین است .در حال حاضر فیفا،
یوفا و  AFCمیخواهند تصمیمی به سود
فوتبال بگیرند اما تا به حال تصمیمی اتخاذ
نکردهاند چون آنها هم میخواهند بازیها
برگزار ش��ود اما عجله نمیکنن��د اما اینجا
ما راجع به ادامه لیگ کاس��ه داغتر از آش
شدهایم و برای فیفا نسخه میپیچیم .واقعا
چرا اینقدر عجل��ه دارند که لیگ را تعطیل
کنن��د؟ به نظر من تنها کاری که میتوانیم
بکنیم صبر اس��ت و اینکه دعا کنیم از این
شرایط درآییم .باید دید باالخره تکلیف این
ویروس چطور میش��ود و فکر میکنم در
نهایت تصمیم خوبی ب��رای فوتبال گرفته
شود .در ایران من هم از همه جامعه ورزش
و خصوصا جامعه فوتبال میخواهم در این

شرایطی که دائما در خانه هستیم و روزهای
خاصی را س��پری میکنیم و بعضی وقتها
حوصلهمان هم س��ر میرود و ممکن است
حرفهای��ی بزنیم ک��ه از عقالنیت به دور
باشد ،یک مقدار بیشتر فکر کنیم و صبورتر
باش��یم .احترامها را نگه داریم .باالخره این
روزها تمام میش��ود و باز هم چشممان به
چش��م هم میافتد .طوری نباشد که وقتی
دوباره همدیگر را میبینیم رویمان نش��ود
به هم ن��گاه کنیم .اگر س��تاد ملی مبارزه
با کرونا و مس��ئوالن بگویند که مس��ابقات
برگزار میش��ود ما تابع هس��تیم و اگر هم
تصمی��م بگیرند که لیگ تعطیل ش��ود ،باز
ه��م ما تابعیم و مش��کلی با ای��ن موضوع
نداریم .اگر صحبت ج��ام و تعیین قهرمان
باشد هم فکر میکنم فیفا دستورالعملهایی
داده بود برای اینکه قهرمان را تعیین کند.
در هر چهار مورد تیم ما شایس��ته قهرمانی
بود .البته باز هم میگویم که بحث ما جام
گرفتن نیس��ت .برای ما مهم این است که
در دل هواداران قهرمان باش��یم چون آنها
هم��ه دارایی م��ا هس��تند و مهمترین چیز
برای ما همین اس��ت که آنها ما را قهرمان
بدانند .دنبال این نیستیم که یک جام فلزی

مدیرانآبیدرواگذاریاستقاللهمراهوزارتورزشهستند؟

درحالی که وزارت ورزش و جوانان اصرار به واگذاری
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس دارد ،عدم حضور
مدیرعامل استقالل در جلسه واگذاری سرخابیها
چه معنایی میتواند داشته باشد؟ به گزارش ایسنا،
وزارت ورزش و شخص مس��عود سلطانیفر برای
واگذاری دو تیم استقالل و پرسپولیس در سال ۹۹
هدفگ��ذاری قطعی کرد ه و حتی اعالم ش��ده که
این اتفاق از مهمتری��ن برنامههای این وزارتخانه
در س��ال جاری خواهد ب��ود ،موضوعی که به نظر
میرسد در راس��تای برنامههای توسعهای این دو
باش��گاه تعریف ش��ده و وزارت ورزش نیز درصدد
اجرای آن اس��ت .در این راس��تا و در س��ال پیش
رو جلس��ات مختلفی برای چگونگ��ی واگذاری و
خصوصی س��ازی باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس
برگزار شده است .یکی از این جلسات روز یکشنبه
در سازمان خصوصی سازی ،با حضور مدیران ارشد
ای��ن س��ازمان و اف��رای همچون افش��ین داوری
مدیرکل امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان،
رس��ول پناه ،سرپرست باش��گاه پرسپولیس و علی
نژاد معاون قهرمان��ی وزیر ورزش و جوانان برگزار
شده است .نکتهای در این جلسه بسیار مورد توجه
بوده ،غیبت مدیرعامل باشگاه استقالل است .دلیل
این غیبت نیز آنگونه که باش��گاه اس��تقالل اعالم

کرده ،دیدار س��عادتمند با چهار بازیکن تیم فوتبال
استقالل در دهه هفتاد و هشتاد بوده است .موضوع
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از مسائل
کالن وزیر ورزش اس��ت و در سه سال گذشته نیز
شاهد بودهایم که ش��خص وزیر ورزش در مقاطع
مختلف بر واگذاری این دو باش��گاه اصرار داش��ته
است و بنوعی این موضوع از دغدغههایالویتدار
وزارت ورزش بوده اس��ت .سوال این است که چرا
چنین حساس��یتی نباید در ساختار مدیریتی باشگاه
استقالل دیده ش��ود و چرا احمد سعادتمند بعنوان
مدیرعامل در چنین جلسه مهمی غایب بوده است؟
آیا جلسه با پیشکسوتان باشگاه مهمتر از واگذاری
استقالل اس��ت؟ به نظر میرسد یک ناهماهنگی
در سیاست اجرایی واگذاری باشگاه استقالل وجود
دارد .سیاس��تی ک��ه اگ��ر وزارت ورزش به نتیجه
دادن آن اصرار دارد باید پیش از هر چیزی بدنبال
هماهنگ��ی مدیریتی در اجرای این هدف باش��د.
پرسش��ی که مطرح است ،این است که آیا مدیران
باشگاه اس��تقالل همراستا با اهداف وزارت ورزش
در موضوع واگذاری اس��تقالل قم برمیدارند؟ باید
دید این ناهماهنگی ادامه دارد یا مدیران استقالل
و وزرات ورزش در واگذاری سرخ آبی ها به توافق
و هماهنگی خواهند رسید؟

را باالی سرمان ببریم .باز هم میگویم که
ج��ان مردم آنق��در عزیز و مهم اس��ت که
به این مس��ائل فکر نمیکنی��م .هواداران
همه چیز ما هس��تند ،اگ��ر آنها از ما راضی
باش��ند برای ما از  ۱۰تا جام و قهرمانی هم
ارزشمندتر است.

 اخیرا تصاویری از تمرینات چند بازیکن

پرس�پولیس در ورزشگاه کاظمی منتشر شد
که حاشیههایی به وجود آورد.

قب��ل از عید بود که بازیکن��ان یکی دو بار
تمرین کردند و یک بار خود من هم بودم و
ب��ا آنها تمرین کردم .این عکس هم متعلق
به همان روزهاست ولی افرادی که دوست
ندارند در تیم ما آرامش باش��د و میخواهند
ج��و را علیه م��ا کنند ،این تصوی��ر را دائما
منتشر میکنند .جالب است که فقط همین
یک عکس هم هس��ت و همان را پش��ت
س��ر هم پخش میکنند و کامال مشخص
اس��ت که ای��ن کارها خط دهی ش��ده ولی
ما به این مس��ائل زی��اد اهمیت نمیدهیم.
بازیکن��ان ما در قرنطینه هس��تند و در این
مدت خیل��ی هم کمک کردهان��د به اینکه
همه مردم نکات بهداش��تی را رعایت کنند
و به نوعی مس��ئولیت اجتماع��ی خود را به

فیف��ا ب��ه دلیل ش��یوع وی��روس کرون��ا قص��د دارد به
فدراس��یونهای زی��ر مجموعه خود یک میلی��ارد و ۷۵۰
میلی��ون دالر کمک کند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،فیفا اعالم کرده با توجه به ش��یوع ویروس کرونا
در نظ��ر دارد در قالب پروژه «فیف��ا فوروارد» یک میلیارد
و  ۷۵۰میلیون دالر به  ۲۱۱فدراس��یونهای زیر مجموعه

 پاس نشدن چک باشگاه پرسپولیس به

ش�هرخودرو برای انتقال شما هم حاشیهساز
شده است.

این هم یکی از مش��کالتی بود که در مورد
آن در هیات مدیره بحث شد .در هر صورت
باش��گاه ش��هر خودرو هم ح��ق دارد که به
دنب��ال پرداختیهای باش��گاه ما به خودش
باش��د .طبیعی اس��ت که این پرداخت باید
انجام شود .آقای رسول پناه و اعضای هیات
مدیره در تالش هس��تند تا این بحث را هم
مثل سایر مشکالت باشگاه برطرف کنند.

 در ای�ن تعطیلات ،وقتت�ان را چگون�ه

گذراندید؟

ما هم مثل س��ایر مردم در این روزها بیشتر
کنار خانواده هس��تیم و سعی میکنیم آنها
را به خط کنیم و بهش��ان تمرینات خانگی
بدهی��م (با خنده) .در ای��ن مدت یک مقدار
آش��پزیام هم خوب ش��ده و بیشتر کمک
حال همس��ر هس��تم و از طرف دیگر سعی
میکنم با خواندن کتاب و دیدن فیلم وقتم
را بگذرانم.

پرسپولیسقربانیاختالفاتداخلی

باشگاه پرسپولیس درگیر اختالفات مدیریتی شده که
بدهیهای مختلفی را نصیب این باشگاه کرده و مدیران
وقت هم جوابگوی تصمیمات خود نیستند .به گزارش
آنا ،باشگاه پرسپولیس در زمان مدیرعاملی محمدحسن
انصاریفرد در نیم فصل گذش��ته با مشکالت زیادی
مواجه ش��ده که اث��رات آن در آغاز س��ال جدید نمود
بیش��تری پیدا کرده و باعث ش��ده تا مدیریت فعلی با
دردس��رهای مالی روبرو شود که ادامه کار را برای این
باشگاه دش��وار کرده است .محمدحسن انصاریفرد با
نظر وزیر ورزش مدیرعامل پرسپولیس شد اما هیچگاه
اجازه حضور در هیئت مدیره باشگاه را پیدا نکرد و این
در حالی بود که او بهعنوان جانش��ین ایرج عرب انتظار
داش��ت همانند او در جلسات هیئت مدیره شرکت کند
اما چنین پس��تی به انصاریفرد تفویض نشد تا زمینه
اختالف��ات دائمی وی با اعض��ای هیئت مدیره فراهم
ش��ود .انصاریفرد در حیطه اختیارات خود تصمیماتی
گرفت که یکی از آنها توافق با شرکت آتیه داده پرداز
برای حمایت مالی از سرخپوش��ان بود .این شرکت در
ش��رایطی اسپانسر باشگاه پرسپولیس شده که یکی از
توافقاتی که با این باش��گاه داشته ،اختیار برای آوردن
اسپانسرهای مختلف است و میتواند با تعریف مجری
اقتصادی سرخپوشان ،شرکتهای مختلفی را به باشگاه
پرسپولیس معرفی کند که پس از توافق با این باشگاه

درآمدی نصیبش شود .این شرکت بدون موافقت هیئت
مدیره پرسپولیس این اختیار را کسب کرده و از زمانی
که انصاریفرد اس��تعفا داده ،مهدی رس��ول پناه ،سید
مهرداد هاشمی و علی رغبتی که اعضای هیئت مدیره
پرسپولیس محسوب میشوند با شرکت آتیه داده پرداز
به مش��کل خوردهاند و هر اسپانسری که از سوی این
شرکت معرفی شده با دالیلی گوناگون اجازه همکاری
نگرفته است .نکته جالب این است که اعضای سه نفره
هیئت مدیره پرسپولیس قصد آوردن اسپانسری مطابق
با ش��رایط مدنظرش��ان دارند اما این موضوع برخالف
توافق با ش��رکت آتیه داده پرداز اس��ت و این موضوع
باع��ث اختالف هر دو طرف ش��ده که این موضوع به
ضرر باشگاه است که درآمدزایی خاصی در مقطع کنونی
ندارد و دود این اختالف به چش��م باشگاه میرود که با
هزینههای هنگفتی مواجه است .مشخص نیست چرا
هر مدیری در پرسپولیس مسئولیت میگیرد هر چند در
زمان کوتاه نفر اول باشگاه میشود دنبال این است که
قرارداد اسپانسر قبلی را فسخ کند و اسپانسر جدیدی را
انتخاب کند که مطابق با خواس��تههای خودش است.
اتفاقی که بارها در این باش��گاه رخ داده و باعث ش��ده
االن چند شرکت مطالبات سنگینی از پرسپولیس داشته
باش��ند بدون اینکه مدیران وقت که عامل حضور این
اسپانسرها بودند ،جوابگوی اقدام خود باشند.

سهم فوتبال ایران از کمک یک میلیارد و  ۷۵۰میلیون دالری فیفا چقدر است؟
خود کمک کند .در واقع فدراسیون بین المللی فوتبال قصد
دارد بخشی از زیانهایی که فدراسیونهای زیر نظرش به
دلیل ش��یوع این ویروس دیده اند ،با اهدای این کمکها
جبران کند .اگر چنین مبلغی به صورت مساوی بین تمام
فدراسیونها تقسیم شود ،باید به فدراسیون ایران هم حدود
 ۸میلیون و  ۳۰۰هزار دالر تعلق بگیرد .رقمی که در شرایط

مشکالت باشگاه در حال حاضر خیلی زیاد
اس��ت و با توجه به ش��کایاتی که از باشگاه
ش��ده و بدهیهای مختلفی که وجود دارد
کار مدیریت باش��گاه س��خت است .ممکن
است در آیندهای نزدیک اتفاقاتی بیفتد که
خوشایند باشگاه نباش��د .در این جلسه هم
برای حل این مش��کالت ،برنامه ریزی در
صورت آغاز مجدد لیگ برتر و سایر شرایط
تی��م صحبت کردیم و از همه مهمتر درباره
همدل��ی و اتحاد حرف زدی��م .راجع به این
ح��رف زدیم ک��ه در کنار هم باش��یم و در
اتح��اد کامل بتوانیم مش��کالت را برطرف
کنیم .چیزی که در این شرایط بیش از همه
ب��ه تیم ما کمک میکن��د ،همدلی و اتحاد
و یکدس��ت بودن اس��ت که باید بین همه
مجموعه باشگاه از جمله بازیکنان ،مربیان،
مدی��ران و هواداران اتف��اق بیفتد تا بتوانیم
مشکالت را یکی یکی رفع کنیم.

فعلی و با توجه به بحران اقتصادی حاکم بر این فدراسیون،
میتواند بسیاری از گرههای مالی فوتبال کشورمان را باز
کند .البته با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،فیفا
برای انتقال پول به حساب فدراسیون از طریق بانکهای
سوئیسی مشکالت زیادی خواهد داشت .طبق اعالم علی
سلیمانی ،خزانه دار فدراسیون فیفا به هیچ وجه پول نقد به

ایران نمیدهد و اگر هم قرار باشد از طریق پروژه آتی فیفا
پولی به فدراسیون فوتبال برسد ،احتمال دارد این پول هم
به شکل تهاتری صرف هزینههای جاری فدراسیون مانند
پروژههای عمرانی ،پرداخت حقوق سرمربیان تیم ملی و
سایر موارد ش��ود .البته مشخص نیست آیا بخشی از این
ک باید به باشگاهها اختصاص داده شود یا خیر.
کم 

سرپرس��ت فدراس��یون موتورس��واری و
اتومبیلرانی در جلس��ه ای ،ب��ا تنها راننده
ایرانی مس��ابقات فرمول جه��ان به دیدار
و گفتگ��و پرداخ��ت .به گ��زارش «عصر
ایرانی��ان» ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی
فدراس��یون موتورس��واری و اتومبیلرانی،
کوروش محمدخانی تنها راننده عنوان دار
مس��ابقات بین المللی فرمول که  22مقام
اروپایی و جهانی کسب کرده ،عصر امروز
یکشنبه  24فروردین ماه با حضور در محل
فدراس��یون موتورس��واری و اتومبیلران��ی
با مازیار ناظمی سرپرس��ت فدراسیون به
دیدار و گفتگو پرداخت .استانداردس��ازی
بیش��تر مس��ابقات اتومبیلرانی ،کم کردن
فاصله مسابقات در داخل و خارج ،تشریح
م��دل س��ازی باش��گاه های حرف��ه ای،
راهکارهایی برای حرکت به س��مت معیار
ه��ای جهانی جهت و هم��کاری و تعامل
بیش��تر با کمیته آم��وزش از جمله محور
های صحبت های جلس��ه امروز ناظمی با
محمدخانی بود .ک��وروش محمدخانی در
سال  2014عضو آکادمی فرمول یک شد
و سابقه ش��رکت در مسابقات فرمول رنو،
فرمول  3و فرمول  2را در پرونده ورزشی
خود دارد.
پاکسازی اورست در این فصل
امکانپذیر نیست

دول��ت نپ��ال اعالم ک��رده در ای��ن فصل
پاکس��ازی اورس��ت از زبالهه��ا امکانپذیر
نیس��ت .به گ��زارش ف��ارس ،در حالی که
ب��ا توجه به ش��یوع ویروس کرون��ا و عدم
حضور کوهنوردان برای صعود به اورس��ت،
فرص��ت خوبی برای پاکس��ازی این قله از
زبالهه��ا بود ،اما دولت نپ��ال در این فصل
ای��ن کار را انجام نمیده��د .مقامات نپالی
ماه گذش��ته مجوزها را برای کلیه سفرهای
کوهستانی در اثر ش��یوع ویروس کرونا به
حالت تعلیق درآوردند و ارتش نپال را وادار
کردن��د تا پاکس��ازی را در  6ک��وه از جمله
اورس��ت لغو کند .دندوراج��ی قیمیر ،رئیس
اداره گردش��گری نپال در این زمینه گفت:
«این کار در این فصل امکان پذیر نیست».
س��ازمانهای کوهن��وردی میگوین��د که
بحران ویروس کرون��ا فرصت خوبی برای
پاکس��ازی زباله ها از کوهس��تان ها است.
آنتا بیر الما ،رئیس انجمن کوهنوردی نپال
هم میگوید« :دولت باید به یک تیم نپالی
اج��ازه دهد کوه را تمیز کند و این کار را به
شرپاهایی بسپارد که درآمد این فصل را از
دست داده اند».
ورزشکار پارالمپیکی کشورمان مبتال
به کرونا شد

تس��ت کرونا علی محمدی��اری دوومیدانی
کار پارالمپیکی کش��ورمان در رشته پرتاب
دیس��ک مثبت اعالم ش��د .به گزارش آنا،
علی محمدیاری دوومیدانی کار پارالمپیکی
کش��ورمان در رش��ته پرت��اب دیس��ک به
ویروس کرونا مبتال ش��د .محمدیاری پس
از اینک��ه عالئم این بیماری را داش��ت در
بیمارستان بستری و پس از انجام آزمایش
مشخص شد او به ویروس کرونا مبتال شده
اس��ت .در حال حاضر محمدیاری به مدت
دو هفته در خانه قرنطینه خواهد شد.
تعویق جام باشگاههای فوتسال به
سود نماینده ایران

تغیی��ر زمان مس��ابقات جام باش��گاههای
فوتسال آس��یا به س��ود نماینده ایران در
این مس��ابقات خواه��د بود .ب��ه گزارش
ایسنا ،مس��ابقات جام باشگاههای فوتسال
آس��یا پی��ش از این قرار ب��ود از تاریخ ۱۵
تا  ۲۶مردادماه برگزار ش��ود اما با توجه به
بیماری کرونا ،مسابقات فوستال قهرمانی
آس��یا که پیش از این به تعویق افتاده بود
به این تاریخ موکول شد و برای اولین بار
مسابقات جام باش��گاههای آسیا به اواخر
سال میالدی منتقل شد .بر اساس تصمیم
کنفدراس��یون فوتبال آسیا این بازیها در
تاریخ  ۱۲تا  ۲۳آذرم��اه در امارات برگزار
میش��ود .در تقوی��م فوتس��الی ایران این
تاریح معموال با نیم فصل لیگ برتر تقارن
داش��ت و فرصت خوب��ی ب��رای نماینده
ایران در این مس��ابقات است تا با آمادگی
مناس��ب در بازیها شرکت کند .در تقویم
قبلی نمایندههای ایران یا پیش از ش��روع
بازیهای لیگ یا در هفتههای ابتدایی که
هن��وز آمادگی الزم را ندارن��د در بازیها
حاضر میش��دند اما برگزاری مسابقات در
آذر ماه که در کوران بازیهای لیگ برتر
است و تیمها از آمادگی و هماهنگی الزم
برخوردار هس��تند به س��ود نماینده ایران
خواهد بود .یکی از دو تیم مس س��ونگون
یا گیتی پس��ند اصفهان که به فینال لیگ
برت��ر راه یافتهان��د نماینده ای��ران در این
مسابقات خواهند بود.

