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اخبار
کالدرون هم دعوت پرسپولیسیها
را رد کرد

سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس
میگوید به خاطر ویروس کرونا نمیتواند در
جشن قهرمانی پرسپولیس شرکت کند.
به گزارش خبرآنالین ،باشگاه پرسپولیس از
برانکو ایوانکوویچ و گابریل کالدرون برای شرکت
در جشن قهرمانی دعوت کرده بود؛ این اتفاق
برای آنهایی که پیگیر خبرهای فوتبالی هستند
از آن جهت عجیب بود که هر دو مربی جزو
طلبکاران سنگین پرسپولیس هستند که برای
دریافت حق و حقوقشان علیه این باشگاه به
فیفا شکایت کرده اند!
حاال گابریل کالدرون با انتشار پیامی درباره
دعوت باشگاه پرسپولیس از او برای حضور در
جشن قهرمانی واکنش نشان داد و در واقع
محترمانه دعوت مدیران این باشگاه را رد کرد.
او در این پیام آورده است« :بسیار خوشحالم
از این که پرسپولیس برای چهارمین بار متوالی
قهرمان لیگ شد و احساس افتخار میکنم
از اینکه باشگاه من را برای شرکت در جشن
قهرمانی دعوت کرد .خیلی دوست داشتم
میتوانستم در این موفقیت در کنار اعضای
هیئت مدیره ،هواداران و بازیکنان فوق العاده
پرسپولیس باشم اما متاسفانه ویروس کرونا
شرایطی را به وجود آورده که اصال مسافرت و
تجمع توصیه نمیشود به همین دلیل قادر به
پذیرش این دعوت نبوده و از راه دور تبریک
میگویم».

تأیید حضور سردار آزمون
در لیست خرید ناپولی
اورلیو دلورنتیس رئیس باشگاه ناپولی فاش
کرد عالوه بر اوسیمن ،این باشگاه به سراغ
آزمون و یوویچ هم رفته بود.
به گزارش خبرآنالین ،اورلیو دلورنتیس رئیس
باشگاه ناپولی در مصاحبه اخیر خود در مورد
جذب لوکا یوویچ و سردار آزمون صحبت کرده
است .مالک و رئیس ناپولی دراینباره گفت
گفت :ما با فالی رمضانی (مدیر برنامه سردار
آزمون) دیدار کردیم .امکان جذب سردار آزمون
یا حتی لوکا یوویچ مهاجم رئال مادرید هم
وجود داشت ،اما وقتی این احتمال پیش آمد،
سراغش رفتیم.
دلورنتیس در ادامه با تأکید بر اینکه گتوسو
واقعا ً خواهان اوسیمن بود ،گفت :از جذب
اوسیمن خوشحالیم .او اولین بازیکنی بود که
گتوسو سرمربی تیم درخواست جذبش را داده
بود .باشگاه لیل برای این بازیکن حدود ۸۰
میلیون یورو دریافت میکند.

گزینه مورد نظر پرسپولیس
به یونان میرود
یک رسانه معتبر ورزشی یونان مدعی توافق
نهایی احسان حاجصفی با باشگاه آریس
سالونیکی شد.
به گزارش خبرآنالین ،احسان حاجصفی
فصل آینده در ترکیب باشگاه آریس بازی
خواهد کرد و روند تحوالت اخیر نشاندهنده
بروز این اتفاق است.
مدافع تیم ملی فوتبال ایران که از مدتی قبل
مورد توجه آریس قرار داشت با این باشگاه
شهر سالونیکی به توافق نهایی هم رسیده
است .احسان حاجصفی با سابقه بازی در
تیمهای پانیونیوس و المپیاکوس به سوپرلیگ
یونان بازمیگردد.
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خبر

فراموشی اجباری ،مصلحتی یا سفارشی؟

حمله به کفاشیان و وزیر ورزش برای مخفی کردن پرونده ویلموتس!
معلوم نشد چرا پرونده خیانت بار ویلموتس و
سهل انگاریهای رئیس فدراسیون فوتبال در نوع
قراردادی که با وی بست و میلیاردها دالر زبان بسته
را از جیب این ملت نجیب در این شرایط بحرانی
اقتصاد ،خارج کرد ،به دست فراموشی سپرده شد؟
به گزارش مهر ،افراط و تفریط در افشای پرونده
ویلموتس و قرارداد ننگین با او که جامعه را با چالش
جدی مواجه کرد و پای وزیر ورزش و نمایندگان
مجلس و دولت را نیز وسط کشید ،نشان از یک
اتفاق عجیب و غریب دارد که خیلی از آدم های
خوب و بد در آن دخیل هستند و به نوعی ارتباط
مستقیم و غیرمستقیم با ماجرا دارند که به اجبار و یا
مصلحت آمیز قصدشان سرپوش گذاشتن به پرونده
و فراموش کردن آن است!
روزهای ابتدایی افشای پرونده ویلموتس و اثبات
خیانت در قرارداد با این سرمربی بی کارنامه بلژیکی،
مهدی تاج که بیماری قلبی را بهانه و مستمسک
استعفایش از ریاست فدراسیون فوتبال قرار
داد و چند ماهی نیز خارج از کشور به استراحت
پرداخت تا آب ها از آسیاب بیفتد ،عوامل وابسته
به فدراسیون به جای استیضاح مقصر اصلی ،شایعه
دخالت مستقیم سلطانی فر در انتخاب ویلموتس
از طریق آشنایانش را ویترین کارشان قرار دادند
تا مسیر انحرافی را که دوستان تاج در پشت پرده
طراحی و مهندسی می کردند ،افکار عمومی را به آن
سمت بکشند و کاسه و کوزه را بر سر وزیر ورزش
بشکنند.
اما این ترفند چندان کارساز نبود و انداختن توپ
به زمین وزیر چیزی را ثابت نکرد ،در حالیکه مدارک
کافی برای متهم کردن تاج و دوستانش در این پرونده
کامال شفاف بود .به طوری که یک مناظره زنده
تلویزیونی ثابت کرد که تاج مستقیما توسط فردی به
نام بهروز زنجانی با ویلموتس قرارداد بسته و مبلغ
نوشته شده در قرارداد و سایر شروط مندرج در آن
توسط خود وی و مدیر حقوقی فدراسیون فوتبال
منعقد و ترجمه شده و توسط خود تاج و اعضای
هیئت رییسه فدراسیون به امضاء رسیده بود.
نکته حائز اهمیت در این پرونده  ،فراموش کردن
ماجراست که گویا فشار پشت پرده آقایان کارساز
بوده و موجب شده تا رسانه ها هم رغبت زیادی به
باز شدن این پرونده و به نتیجه رساندنش نداشته
باشند! مهم تر از آن عقب نشینی ابهام برانگیز
مجلس و شخص قاضی زاده هاشمی است که با
توپ پر آمد و با سکوت و بیخبری عطای پیگیری را
به لقایش بخشید.
شخصی که ادعا میکرد مقصران این پرونده باید

افرادی که برای تخلف روی داده در پرونده سرمربی تیم ملی کاسه داغتر از آش شده بودند حاال در اقدامی عجیب سکوت اختیار کردهاند و واکنشی
به این پرونده پرهزینه ندارند.

نکته حائز اهمیت
در این پرونده ،
فراموش کردن
ماجراست که
گویا فشار پشت
پرده آقایان
کارساز بوده و
موجب شده تا
رسانه ها هم
رغبت زیادی
به باز شدن این
پرونده و به نتیجه
رساندنشنداشته
باشند!
خسارت آن را از جیبشان بپردازند و قوه قضائیه نیز
باید آنها را پای میز محاکمه بکشاند ،حاال مدتی
است که سکوت اختیار کرده و هیچ انگیزه ای برای
ادامه پیگیری ماجرا از خود نشان نمی دهد! رفتاری
که البته پیش از این نیز در مجلس نهم شاهد بوده
ایم و فعالیت و حساسیت حمید رسایی و محمد علی
پورمختار دو نماینده تندرو و اصولگرای مجلس برای
مدتی کارشناسان و مربیان فوتبال را برای مشورت
در مورد وجود فساد و تبانی و شرط بندی و....به
مجلس کشاند و بدون پیگیری و ادامه روند برخورد
با خاطیان ،از ادامه مسیر سر باز زدند!

درواقع یکی از خاصیت های بد مجلس
همین ورودهای احساسی و بدون پشتوانه به
برخی پرونده هاست که به سرانجام نمی رسد
و سوءاستفاده کنندگان را نیز گستاخ تر از قبل
میکند که امیدواریم مجلس یازدهم و در راس
آن محمدباقر قالیباف و نصرالله پژمان فر رئیس
کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کنند
و از رفتارهای مشکوک و بی نتیجه این چنینی

ممانعت بعمل آورند .چرا که در صورت تکرار
چنین برخوردهای سوال برانگیز از سوی نمایندگان
مجلس ،موجب دلسردی مردم و رویگردانی آنان
از اعتماد به قوه مقننه خواهد شد!
یک نکته مهم دیگر؛ تطمیع برخی افراد سپر رسانه
ای و اندک کارشناسان موثر و مرتبط با موضوع در
افشای پرونده ویلموتس است که جای بحث فراوان
دارد .حتی افرادی که خود را دلسوز و امین مردم
نشان می دهند اما با دریافت وعده ها و مسئولیت
های نان و آبدار در بخش های مختلف فدراسیون
 ،قید ادامه افشاگریها را زده و همپای مقصران و
خائنین در پرونده ویلموتس و با فرافکنی و بزرگنمایی
بازگشت کفاشیان و محکوم کردن او ،رسانه ها و
ذهنیت عامه مردم را به سمت دیگری هدایت
میکنند!
کسانی که لباس حقانیتشان چشم ها را خیره
کرده و لحن و ادبیاتشان در دفاع از عدالت ،جامعه
را شگفت زده نموده است! با وجود این ،همین افراد
حتی کالهشان را قاضی نکردهاند و از خود نپرسیده

اند که چرا وقتی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
حکم محکومیت کفاشیان و ترابیان را به موازات
محکومیت بهاروند و فتاحی صادر کرد ،فقط حکم
دو نفر اول اعمال و اجرا شد و دو نفر بعدی چرا
حتی یک روز هم از کار معلق نشدند و حکم در
باره آنها اجرا نشد؟! این در حالی بود که حکم هر
چهار نفر مذکور توسط قاضی تورک رئیس کمیته
انضباطی وقت فدراسیون صادر شده بود!
حاال هم که محکومیت کفاشیان (که البته در نوع
پرونده سازی او بحث وجود دارد) پایان یافته و بر
سر کارش حاضر شده ،چرا حساسیت مخالفان او
اینقدر زیاد شده و موضوع بازگشت نایب رییس
فدراسیون فوتبال ،پرونده خیانتآمیز و بزرگ
ویلموتس را تحتالشعاع قرار داده است؟
آیا غیر از این است که تطمیع شدگان پرونده
ویلموتس با پایمال کردن حقوق میلیونها هموطن
قصد دارند با بزرگنمایی ماجرای کفاشیان و استیضاح
خنده دار وزیر ورزش ،اذهان عمومی را از پرونده
مهدی تاج و ویلموتس پاک کنند؟

همیشه ماسک بزنید غیر از زمان ورزش
دانشمندان به همه توصیه میکنند که همیشه در مکانهای
عمومی ماسک بزنند اما یک استثنا برای این کار وجود دارد؛ هنگام
ورزش کردن.
به گزارش ایرنا ،حاال دیگر مدتی است ماسک هم به بخشی از
پوشش روزانه مردم در سراسر جهان تبدیل شده است .حتی در
بسیاری از کشورها استفاده نکردن از ماسک ،جریمه مالی هم به
دنبال دارد .بسیاری از طراحان و تولیدکنندگان لباس هم به طراحی
مدلهای مختلف ماسک روی آوردهاند تا از نمد همهگیری ویروس
کرونا ،کالهی برای تجارت خود فراهم کنند.
اما تکلیف ما هنگام ورزش کردن چیست ؟ باید همچنان ماسک
داشته باشیم یا این کار به بدن آسیب میزند؟ این پرسش از همان
روزهای آغازین گسترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف ،برای
دانشمندان پیش آمد .پزشکان به همه توصیه میکنند که همیشه در
هر مکان عمومی که حضور دارید ماسک بزنید اما نه در زمان ورزش.
همه ما بارها و بارها درباره فواید ورزش خوانده و شنیدهایم اما اگر
ورزش با شیوه درست و علمی انجام نشود ،میتواند به بدن آسیب
بزند .گروه ورزشی ایرنا برای رسیدن به یک پاسخ علمی برای پرسش
«آیا هنگام ورزش کردن باید ماسک بزنیم؟» به سراغ صاحبنظران
این حوزه رفته است.
متخصص پزشکی ورزشی :پوشیدن ماسک هنگام ورزش ،باعث
کمبود اکسیژن میشود
شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره این موضوع گفت:
ماسکها به چند دسته تقسیم میشوند .یکی ماسکهای
جراحی است به رنگهای آبی یا سفید با سه یا پنج الیه تولید
میشوند و تا حد زیادی برای مقابله با کرونا موثر هستند .دسته
دوم ماسکهای  N95هستند که تا  ۸۵درصد مقابل آلودگی
ایستادگی کنند .ماسکهای  N99هم تا  ۹۹درصد مقابل
آلودگیها موثر است.
وی افزود :مردم برای کارهای عادی روزانه حتما از ماسک استفاده
کنند اما برای ورزش کردن شرایط کامال متفاوت است زیرا هنگام
ورزش میزان تنفس ما به شدت باالتر میرود و چون حالت رطوبتی
ایجاد میشود ،بدن به اکسیژن بیشتر نیاز دارد.
این متخصص پزشکی ورزشی افزود :زمانی که رطوبت ایجاد شود،
ماسکهای جراحی کیفیت خود را از دست میدهند .این اتفاق
برای سایر ماسکها هم ممکن است رخ دهد.
وی ادامه داد :استفاده از ماسک در زمان ورزش ،مقابل حجم
هوایی را که انسان به آن نیاز دارد میگیرد و در نتیجه آن میزان
اکسیژنی که به بدن میرسد با کمبود روبرو میشود .این موضوع
میتواند ضربان قلب را باال ببرد و فشار خون را افزایش دهد و
همچنین باعث تنگی نفس و کاهش اکسیژن بافتها هم میشود.
صالحی گفت :استفاده از ماسک در ورزش برای افرادی که
مشکالت ریوی ،قلبی و بیماریهای زمینهای دارند بسیار خطرناکتر
است .اگر در محلی ورزش میکنید که هوای آزاد وجود دارد و

جمعیت آنجا کم است و فاصلهها حفظ میشود به هیچ وجه از
ماسک استفاده نکنید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از ماسک در پیادهروی
عادی هم خطرناک است؟ گفت :در پیادهروی عادی میتوان از
ماسک جراحی استفاده کرد.
مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک :به جای ورزشهای
گروهی ،انفرادی ورزش کنید
سید شمسالدین تقوی مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک
نیز استفاده از ماسک هنگام ورزش را رد میکند .به گفته او استفاده
از ماسک به عنوان یک فیلتر در ورزش مضر است و در میزان هوای
ورودی به بدن تاثیر منفی میگذارد.
تقوی درباره این موضوع گفت :هنگام ورزش حجم قابل توجهی
از هوا جابجا میشود و رطوبتی که در این بین وجود دارد ماسک را
ناکارآمد می کند .حتی استفاده از ماسک شاید تاثیرات منفی داشته
باشد .وی ادامه داد :ورزشکاران باید در محیط امن و با فاصله مجاز
ورزش کنند .اگر در فضای بسته ورزش میشود باید تهویه مناسب
وجود داشته باشد .برای ورزش همگانی هم باید فضاهای خلوت را
انتخاب کنید.
مدیر مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک خاطرنشان کرد :هرقدر
فضا شلوغتر باشد ،ورزش خطرناکتر است .در ورزش همگانی باید
از ورزشهایی که خیلی اجتماعی است دوری و به جای آن در
ساعتهای خلوت و به صورت انفرادی ورزش کنید.

یک فوج مهاجم رقیب مهدی شدند

کار سخت طارمی برای حضور
در لیگ برتر انگلیس
آستون ویال از پرافتخارترین تیم های فوتبال
انگلستان در تابستان امسال به دنبال جذب دو
مهاجم خواهد بود؛ و مهدی طارمی یکی از اهداف
این باشگاه است.
به گزارش ورزش سه ،سایت «بیرمنگام میل»
در گزارشی در ارتباط با وضعیت تیم آستون ویال
در نقل و انتقاالت تابستانی لیستی از مهاجمانی
که می توانند در خط حمله این تیم قدیمی
و پرطرفدار را منتشر کرد که نام مهدی طارمی
ستاره ملی پوش و ایرانی تیم ریوآوه نیز در آن به
چشم میخورد .در این گزارش آمده :آستون ویال
نیازمند یک خط حمله قدرتمند با حضور بازیکنان
توانمند است .دین اسمیت سرمربی آستون
ویال بعد از چندماه که از رویکرد و تاکتیک های
دفاعی استفاده در ژانویه با وجود انتقادهایی که
وجود داشت امبوانا ساماتا مهاجم تانزانیایی را به
خدمت گرفت تا کمی بتواند تیمش را به سمت
بازی تهاجمی تر پیش ببرد.
با وجود اینکه شرایط برای ویال بهتر شد اما این
تیم در خط حمله کمبود یک مهاجم قدرتمند
مرکزی را احساس میکرد .به نظر میرسد که
ویال برای قدرت بخشیدن به خط حمله باید
در تابستان با یک مهاجم درجه یک امضا کند.
بسته به وضعیت کینان ویویس و ساماتا ،این
باشگاه حداقل به یک مهاجم نیاز دارد و با توجه
با مصدومیت وسلی برزیلی احتماال این تعداد به
دو برسد.
با این حال ویال برای جذب دو مهاجم باید
هزینه زیادی بکند آن هم در حالی که حداقل
یکی از آن ها باید بازی کند و این احتماال از خارج
از فلسفه نقل و انتقاالتی یوهان النژ مدیرفنی
جدید این تیم باشد .آنها به احتمال زیاد روی یک
مهاجم اصلی برای خط حمله تمرکز میکنند.
مهدی طارمی ستاره ایرانی تیم ریوآوه که
عنوان آقای گلی را در رقابت های این فصل
پرتغال به دست آورد نفردوم این لیست است.
در این گزارش درمورد طارمی آمده است :با زدن
هجده گل یک بازیکن برجسته در تیم ریوآوه
بوده است .طارمی بعد از چند سال کابوس وار
برای حضورش در لیگ های اروپایی و بدشانسی
حضورش در ترکیه که چند سال او را تحت تاثیر
قرارداد ،سرانجام به لیگ پرتغال آمد .بازی های
خوب در این فصل به عنوان یک مهاجم مرکزی
خطرناک و پرتحرک شایعه حضور او در تیمهای
مختلف را همراه داشته است.
او  28ساله است و شاید این موضوع کمی در
نقل و انتقاالت او تاثیرگذار باشد اما اگر تیمی به
دنبال جذب یک مهاجم درجه یک باشد طارمی
یک گزینه بسیار خوب است .اینکه او بهترین
شماره  9در لیگ پرتغال در این فصل بوده است
یک اتفاق مهم و بزرگ است و به نظر میرسد
که طارمی ابزار و پتانسیل الزم را برای برداشتن
یک گام بزرگ در زندگی حرفهایاش داشته باشد.
لیست مهاجمان رویایی آستون ویال
 -1آندره سیلوا ( 24سال اهل پرتغال) باشگاه
فعلی :اینتراخت فرانکفورت
 -2مهدی طارمی ( 28سال ،ایران) ،باشگاه
فعلی :ریوآوه
 -3آدام آرمسترانگ ( 23سال ،انگلستان)،
باشگاه فعلی :بلکبرن روورز
 -4تامی ابراهیم ( 22سال ،انگلستان) ،باشگاه
فعلی :چلسی
 -5الکساندر میتروویچ ( 25سال ،صربستان)،
باشگاه فعلی :فوالم
 -6یوسف پولسن ( 26سال ،دانمارک) ،باشگاه
فعلی :الیپزیک
 -7آرتم دزیوبا ( 31سال ،روسیه) ،باشگاه فعلی:
زنیت سن پترزبورگ
 -8آندره بلوتی ( 26سال ،ایتالیا) ،باشگاه فعلی:
تورینو
 -9رییان برستر ( 20سال ،انگلستان) ،باشگاه
فعلی :بازیکن قرضی سوانسی
 -10شون ویزمن ( 24سال ،رژیم صهیونیستی)،
باشگاه فعلی :وولفسبورگ

رسولپناه :خواهش میکنم منطقی به قضایا نگاه کنند
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات برانکو و بودیمیر افزود :ما در شرایط حساسی قرار
داریم .در این شرایط حساس از هواداران ،صاحبنظران و پیشکسوتان میخواهیم تا کمک حال پرسپولیس باشند.
به گزارش سایت پرسپولیس ،مهدی رسولپناه سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت این باشگاه گفت :پس از امضای
الحاقیه با شرکت آتیه داده پرداز ،این شرکت خوشبختانه به تعهدات خود تا اینجای کار به خوبی عمل کرد .شرایط بد اقتصادی
فعلی ،شیوع ویروس کرونا و عدم حضور تماشاگران و نداشتن بلیت فروشی ،باعث شده که وضعیت واقعا سخت شود ،اما در
همین شرایط باید قدردان مسئولیت پذیری و تعهد شرکت کارگزار باشگاه نسبت به قرارداد با پرسپولیس باشیم .آنها به واقع
کمک حال باشگاه در این شرایط بودند.
وی ادامه داد :با این همه برخی از بدهیها برای زمان گذشته و قبل از امضای قرارداد با شرکت آتیه داده پرداز است که البته در
همین زمینه مذاکرات خوبی با این شرکت انجام شده و امیدوارم با تعامل بیشتر ،بتوانیم اقدامات خوبی انجام دهیم .پرداخت بدهیها ،جلوگیری از بسته
شدن پنجره نقل و انتقاالت و احکام انضباطی در فیفا ،مشکالت پیشروی ماست و امیدوارم بتوانیم از این مرحله سخت هم عبور کنیم .مذاکراتی با شرکت
آتیه داده پرداز به عنوان کارگزار انجام شده و به روزهای آینده امیدوار هستیم .برخی از پروندههای چندین هزار دالری از قبل وجود داشته ،اما کارگزار برند
باشگاه متعهدانه در کنار پرسپولیس قرار دارد .خوشبختانه آنها به تعهدات خود تا پایان خرداد ماه عمل کردهاند .سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس
درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات برانکو و بودیمیر افزود :ما در شرایط حساسی قرار داریم .در این شرایط حساس از هواداران ،صاحبنظران و
پیشکسوتان میخواهیم تا کمک حال پرسپولیس باشند .در شرایط سخت فعلی اقتصادی و در حالی که بدهیهای زیادی از گذشته بر سر باشگاه آوار شده،
شزا کار را سخت کرد .از همه پیشکسوتان ،هواداران ،صاحبنظران و  ...خواهش میکنم منطقی به قضایا نگاه کنند .در وضعیت فعلی
نباید با اظهارات تن 
آنها میتوانند با اظهارات کارشناسی شده و منطقی کمک حال پرسپولیس باشند.
رسولپناه همچنین درباره نگرانی هواداران برای تمدید قرارداد چند بازیکن از جمله بشار رسن هم گفت :اینکه در برخی رسانهها گفته شده ما به بشار
پیشنهاد دادهایم دستمزدش را کم کند به هیچوجه صحت ندارد .هنوز هیچ مذاکرهای با بشار انجام نشده است ،اما هم مدیریت باشگاه و هم کادر فنی نظر
مثبتی روی این بازیکن و بحث تمدید قراردادش دارند و به زودی مطالباتش پرداخت میشود و وارد مذاکره برای تمدید قراردادش میشویم.

