برزیل میزبان والیبال قهرمانی باشگاههای مردان جهان شد
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مس��ابقات والیب��ال قهرمان��ی باش��گاههای م��ردان جه��ان  ۱۷ ،۲۰۲۱تا  ۲۱آذر س��ال جاری با حض��ور  ۶تیم به میزبانی ش��هر بتیم
برزی��ل برگ��زار خواه��د ش��د .این ش��هر در رقابتهای امس��ال ،پنجمین میزبانی خ��ود در این مس��ابقات را تجربه خواه��د کرد و تیم
س��ادا کروزی��روی برزیل (قهرم��ان آمریکای جنوبی در س��الهای  ۲۰۱۹و  )۲۰۲۰یکی از  6تیم ش��رکتکننده در این رقابتهاس��ت.

ورزشی

اخبار

کارگزارجدیداستقاللدیروزبهصورترسمیمعرفیشد

کف قرارداد  500میلیارد

تویکم
هفته نخست لیگ بیس 

پیروزی استقالل مقابل «هوادار»

استقالل در نخستین دیدار خود در بیستویکمین دوره
مسابقات لیگ برتر برابر تیم تازه صعود کرده هوادار به سختی
به پیروزی رس��ید و  ۳امتیاز این بازی را به دس��ت آورد .در
تویکمین دوره مسابقات لیگ برتر
ادامه هفته نخست بیس 
فوتبال ایران روز چهارشنبه تیمهای استقالل و هوادار تهران
ب��ه مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به
سود استقالل به پایان رسید .در این مسابقه که ساعت  ۱۸در
ورزشگاه آزادی آغاز شد ،جعفر سلمانی ( )۶۰برای استقالل
گلزنی کرد تا آبیها در گام اول  ۳امتیاز را به حساب خود واریز
کنند .استقالل در نیمه نخست ،بازی را هجومی آغاز کرد و
در همان دقیقه  ۲توسط امیرحسین حسینزاده موقعیتی را
به دست آورد اما ضربه حسینزاده آرام بود و راهی به دروازه
پیدا نکرد .تیم هوادار رفتهرفته به بازی هجومی اس��تقالل
ج��واب داد و کنترل بازی را در اختیار گرفت .در دقیقه ۱۵
نیما انتظاری شوت محکمی را به سمت دروازه استقالل زد که
سیدحسین حسینی توپ را به کرنر فرستاد .سایر دقایق بازی
کسلکننده بود و موقعیت خاصی روی دروازهها ایجاد نشد تا
این نیمه با تساوی بدون گل تمام شود .تیم هوادار با استفاده از
بازیکنان باتجربه خود سعی داشت در نیمه دوم هم با گرفتن
حداقل یک امتیاز زمین را ترک کند .با این حال برنامه تیم
رضا عنایتی در این نیمه جواب نداد .استقالل در دقیقه ۵۴
صاحب یک ضربه پنالتی شد که وریا غفوری این پنالتی را
ابتدا به گل تبدیل کرد .با این حال کوپال ناظمی ،داور مسابقه
رای به تکرار پنالتی داد و کاپیتان استقالل نتوانست دومین
پنالتی خود را به گل تبدیل کند .در ادامه جعفر سلمانی با
یک ضربه آرام و دقیق در دقیقه  ۶۰موفق ش��د استقالل را
با یک گل از هوادار پیش اندازد .استقالل بعد از این گل باز
هم فرصتهایی برای باز کردن دروازه هوادار داشت که این
موقعیتها به نتیجه نرسید و بازی با همان یک گل تمام شد.
■■نتایج هفته نخست لیگ برتر

هفته نخس��ت لیگ برتر که روز سهشنبه آغاز شده بود،
دیروز پیگیری ش��د و روز جمعه با بازی پرسپولیس مقابل
فوالد خوزستان به پایان میرسد .نتایج بازیهای انجام شده
به این ترتیب است:
* نساجی مازندران  - ۱فجر سپاسی صفر
* پیکان صفر  -نفت مسجدسلیمان صفر
* پدیده صفر  -آلومینیوم اراک صفر
* سپاهان  - ۲مس رفسنجان صفر
* گلگهر  - ۴تراکتور ۱
* استقالل  - ۱هوادار صفر
* صنعتنفت صفر  -ذوبآهن ۱

اولین اقدام جدی بنسلمان
سرمربی نیوکاسل اخراج شد

«اس��تیو بروس» رس��ما از هدایت نیوکاسل برکنار شد.
به گزارش فوتبالی ،در روزهای اخیر ش��ایعاتی درباره اخراج
سرمربی نیوکاسل مطرح بود .بروس فقط  ۲بازی تا رسیدن
به هزار بازی مربیگری در لیگ انگلیس فاصله داش��ت اما از
نیوکاس��ل اخراج ش��د و حاال باید دید چه کسی قرار است
جانشین او شود .باشگاه نیوکاسل اعالم کرده است با استیو
بروس به توافق دوجانبه رسیده است تا این مربی برکنار شود.
به این ترتیب مالکان جدید عربس��تانی نیوکاسل نخستین
تصمی��م ج��دی خود را اتخ��اذ کردند .از ح��اال مذاکرات با
نامزدهای جانشینی بروس آغاز میشود ،هر چند فعال چیزی
قطعی نیست .روبرتو مارتینز ،اونای امری ،استیون جرارد ،پائولو
فونسکا و ادی هوو برخی نامهایی هستند که در روزهای اخیر
مطرح شدهاند .نیوکاسل اعالم کرده گرام سونس قرار است
به عنوان مربی موقت روی نیمکت بنشیند و به همین خاطر
به نظر میرسد سرمربی جدید آنها قرار نیست بزودی اعالم
شود .نیوکاسل شروع فصل خوبی نداشته و اخراج بروس دور
از انتظار نبود و حاال همه منتظرند ببینند پروژه کهکشانی
و جدید نیوکاسل چه نامی را روی نیمکتش خواهد داشت.

محرومیت در انتظار بازیکنانی
که به تیمملی امید نروند!

مدیر مسابقات سازمان لیگ فوتبال اعالم کرد بازیکنانی
که از طرف باشگاههایشان در اختیار تیمملی المپیک قرار
نگیرند ،محروم خواهند ش��د .مهدی مهدویکیا اسامی ۲۵
بازیکن را برای حضور در اردوی تی م ملی فوتبال امید و حضور
در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا اعالم کرده که  ۱۱تیم لیگ
برتری و  ۳تیم لیگ دس��ته یک با وجود آغاز مسابقات باید
بازیکنان خود را در اختیار تیمملی امید قرار دهند .برخی تیمها
از جمله استقالل با  ۴بازیکن ،پیکان با  ۳بازیکن و همینطور
چند تیم دیگر مانند فجرسپاسی و ذوبآهن  ۲بازیکن در تیم
ملی دارند که برخی از این بازیکنان در ترکیب تیمهای باشگاهی
خود چهرههای تاثیرگذاری هستند .همچنین با توجه به آغاز
اردوی تی م ملی از دهم آبان ،این  ۲۵بازیکن به مدت حدود
 ۱۲روز در اختیار کادرفنی هستند و نمیتوانند در هفته دوم
بازیها تیمهای باشگاهی خود را همراهی کنند .همین موضوع
طی روزهای گذشته با برخی اعتراضها از سوی مربیان همراه
شده و آنها اعتقاد دارند جدایی این بازیکنان و حضورشان در تیم
ملی ،به تیمشان ضربه میزند .سهیل مهدی ،مدیر مسابقات
سازمان لیگ فوتبال ،در واکنش به گمانهزنیهایی مبنی بر
حضور نداشتن برخی بازیکنان تیمملی امید در اردوی این تیم
برای مسابقات پیشرو به سایت فدراسیون فوتبال گفت :همه
باشگاهها موظفند بازیکنان خود را در اختیار تیمملی امید قرار
دهند ،در غیر این صورت بازیکنان تیم مورد نظر که در اردوی
تیم المپیک شرکت نکنند ،حتما با جریمه روبهرو خواهند شد
و کمیته انضباطی درباره آن باشگاه و بازیکن تصمیم خواهد
گرفت .وی ادامه داد :در سالهای اخیر هم نمونههایی از این
دست اتفاق افتاده که برای بازیکنان یا باشگاههایی که با تیم
امید همکاری نکردند پرونده تشکیل شد و به کمیته انضباطی
ارجاع ش��د و آنها از انجام بازی در لیگ برتر محروم ش��دند.

سرانجام بزرگترین تحولی که آبیها منتظرش بودند همزمان
با نخستین بازی آنها در لیگ بیستویکم مقابل تیم فوتبال هوادار
رخ داد و شرکت «ایدهپروران تبلیغ» به عنوان کارگزار جدید باشگاه
استقالل معرفی شد .طی قراردادی میان مدیرعامل باشگاه استقالل
و شرکت ایدهپروران تبلیغ ،این شرکت به عنوان کارگزار رسمی
باشگاه استقالل معرفی شد .طبق این قرارداد کف تعهد کارگزار در
فصل جاری  ۵۰۰میلیارد تومان است و در صورت افزایش درآمد
کارگزار ،باشگاه از این درآمدها سهم بااليی خواهد برد .گفتنی است
 ۱۵۰میلی��ارد تومان از تعهد کارگزار مربوط به تبلیغات محیطی
بازیهای خانگی باشگاه استقالل است .مصطفی آجورلو در صحبتی
که با بازیکنان استقالل داشت از آنها خواسته بود کمی مشکالت
مالی را تحمل کنند تا باشگاه مجبور نشود با اسپانسری که مبلغ
ناچیزی میدهد قرارداد ببندد و به نظر میرسد حاال به خواسته
خود رسیده است.
■■خواننده موسیقی پاپ اسپانسر استقالل شد

باشگاه استقالل شرکت ایدهپروران تبلیغ را به عنوان کارگزار
جدید باش��گاه معرفی کرد؛ ش��رکتی که رئیس هیاتمدیرهاش،
خواننده پاپ مش��هور اس��ت .مصطفی آجورلو که در بدو ورود به
اس��تقالل قراردادهای وب را به دلیل پایین بودن رقم پرداختی از
س��وی کارگزار ،کنسل کرد و به دنبال اسپانسر جدیدی رفت که
چند برابر کارگزار قبلی به استقالل پول بدهد ،پس از تالش نافرجام
برای همکاری با اسپانسری که شرط حضورش همکاری مشترک
با  ۲باشگاه استقالل و پرسپولیس بود ،سرانجام ایدهپروران تبلیغ را
به عنوان کارگزار جدید معرفی کرد و مدعی شد کف تعهد آنها به
استقالل 5برابر رقمی است که کارگزار قبلی میپرداخت .اما کارگزار
جدید کیست و چه پیشینهای دارد؟ بررسی روزنامه رسمی شرکت
ایدهپروران تبلیغ نشان میدهد علی لهراسبی ،خواننده مشهور پاپ
رئیس هیاتمدیره این شرکت است .علی لهراسبی کنار خوانندگی
سالهاست در مشاغل تبلیغاتی فعالیت دارد و پیش از این مدیر
ش��رکت تبلیغاتی ریحان فیلم بود .حاال علی لهراس��بی ،رئیس
هیاتمدیره شرکت ایدهپروران تبلیغ است .مطابق نوشته روزنامه
رسمی شرکت ایدهپروران تبلیغ به شماره ثبت  170093و شناسه
ملی  ،10102125727حسن عابدین ،مدیرعامل این شرکت است

و علی لهراسبی ،رئیس هیاتمدیره .الزم به ذکر است پیش از این
علی عابدین و مهدی عابدین نیز جزو س��هامداران و هیاتمدیره
شرکت بودند اما با خرید و جابهجایی سهام ،تنها علی لهراسبی و
حسن عابدین به عنوان سهامداران شرکت باقی ماندند .همچنین
تعداد اعضای هیاتمدیره شرکت نیز اسفند  1399از  ۳نفر به ۲
نفر یعنی علی لهراسبی و حسن عابدین کاهش یافت .نکته جالب
درباره لهراسبی اینکه او سابقه حضور در تیم فوتبال هنرمندان را
دارد و در داربی هنرمندان عضو تیم هنرمندان پرسپولیس بوده است.
باشگاه استقالل میگوید کف تعهد کارگزار در فصل جاری 500
میلیارد تومان خواهد بود و همچنین 150میلیارد تومان از این مبلغ
مربوط به تبلیغات محیطی بازیهای خانگی باشگاه استقالل است.
■■ماجرای پیشنهاد  150میلیاردی به استقالل چیست؟

مدیرعامل باش��گاه استقالل در روزهای اخیر درباره تبلیغات

محیطی این باشگاه با سازمان لیگ اتمام حجت کرده است .طی
روزهای اخیر شرکت ایدهپروران تبلیغ با ارسال نامهای به باشگاه
استقالل برای گرفتن تبلیغات محیطی این باشگاه به مدت  4سال
ابراز تمایل کرد .این شرکت بابت گرفتن تبلیغات روی پیراهن ۲
باشگاه استقالل و پرسپولیس کنار تبلیغات محیطی حاضر است
مبلغ قابل توجهی به  ۲باش��گاه پرداخت کند اما چون باش��گاه
پرس��پولیس پیشنهاد اسپانسر مشترک با استقالل را نپذیرفت،
این شرکت تنها برای استقالل فعالیت میکند .شرکت ایدهپروران
تبلیغ حاضر است برای گرفتن تبلیغات محیطی استقالل 150
میلیارد تومان به این باشگاه پرداخت کند .اما ماجرای این اسپانسر
چیست؟ پیگیریها نش��ان میدهد ظرف روزهای گذشته این
شرکت فعال در حوزه تبلیغات با ارسال نامهای به استقالل خواهان
در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی این باشگاه برای  4سال شده

است .شرکت ایدهپروران تبلیغ مدعی شده بابت سال اول ،برای
تبلیغات محیطی  15بازی خانگی استقالل  150میلیارد به این
باشگاه میدهد و برای سالهای بعد این مبلغ رشد چشمگیری
خواهد داشت.
این موضوعی است که باعث شده مصطفی آجورلو در روزهای
اخیر مذاکرات جدی با سازمان لیگ داشته باشد؛ جایی که مدیرعامل
استقالل از مسؤوالن این سازمان خواسته یا بابت تبلیغات محیطی
دور زمین  100میلیارد برای هر فصل به استقالل بدهند یا مجوز
بدهند این باشگاه خودش تبلیغاتش را در اختیار بگیرد .بحث در
اختیار داشتن تبلیغات محیطی بازیهای لیگ برتر از سوی سازمان
لیگ و نرسیدن درآمد آن به باشگاهها ،سالهاست مورد اعتراض
است و حاال به نظر میرسد آجورلو قصد دارد انقالبی در این زمینه
ایجاد کند و تبلیغات محیطی استقالل را در اختیار بگیرد.

با درخشش ملیپوش ایرانی و پاس گلش پورتو از سد میالن گذشت

طارمی بهترین بازیکن میدان

درخش��ش فوقالعاده مهدی طارمی در دیدار مقابل میالن
در ایتالیا تح��ت تاثیر حرکت او پیش از گل لوییس دیاز قرار
گرفته اس��ت .در حین ب��ازی پورتو  -میالن صحبتها خیلی
زود به س��مت طارمی رفت؛ تقریبا از موقعیت دوم او و زمانی
ک��ه ضربه خطرناک��ش از کنار دروازه روس��ونری بیرون رفت.
گزارش��گر اس��کای از این زمان به تعریف و تمجید از عملکرد
مهدی طارمی در بازیهای گذشته و همچنین تقابل با میالن
پرداخت و بازی مهاجم بوشهری پورتو را با القابی مانند درخشان،
ج��ذاب و دیدنی تعبیر کرد .او طارمی را بهترین بازیکن پورتو
در دیدارهای گذشته دانست اما پس از توپدزدی و چهارمین
موقعیت ایجادشده روی دروازه میالن توسط طارمی ،صحنه گل
فرارسید؛ زمانی که مهدی در برخورد با «اسماعیل بن ناصر»،
مدافع میالن ،توپ را برای لوییس دیاز و گلزنی او آماده کرد.
رسانههای ایتالیایی اعتقاد دارند طارمی روی صحنه گل مرتکب
خطا شده و با تیتر «میالن همچنان از داوران آسیب میبیند»،
اعتقاد دارند  VARدر این صحنه ناتوان و درمانده بوده است!
همچنین گاتزتا دلواسپورت با انتشار تصاویر آهسته این صحنه

مدعی شد طارمی با هل دادن هافبک میالن باعث شد لوییس
دیاز در ش��رایط بهتری برای گلزنی قرار بگیرد .آنها باور دارند
بازیکن ملیپوش ایرانی در این صحنه عالقهای به تصاحب توپ
نداشته و با بررسی شرایط حریف تصمیم به انجام خطا گرفته
تا مالکیت توپ را به هم تیمیاش واگذار کند اما داور جاگیری
خوبی نداشته و کمکداور ویدئویی نیز دخالتی نکرده است.

■■تمجید کاپلو از طارمی

در تحلیل پس از بازی فابیو کاپلو با تمجید از بازی شاگردان
کونسیسائو گفت عملکرد پورتو و بازیکنان این تیم عالی بود.
سرمربی سابق تیمهای ملی ایتالیا و انگلیس با تمجید از مهدی
طارمی گفت :پورتو به طور ویژهای در خط حمله خوب کار کرد
و بازیکن هجومی این تیم (طارمی) عملکرد خوبی داشت .پورتو
به طور کلی از میالن بهتر کار کرد و لیاقت پیروزی را داشت اما
در هر صورت روی صحنه تکگل بازی ،طارمی مرتکب خطا
شد و بن ناصر را از قصد زد .در حال حاضر لیورپول با  9امتیاز
از  ۳بازی در صدر جدول قرار دارد و اتلتیکو مادرید و پورتو با ۴
امتیاز در ردههای دوم و سوم جدول گروهایستادهاند .میالن نیز

با  ۳شکست از  ۳بازی در قعر جدول جای گرفت.

■■تعریف و تمجید سرمربی پورتو از طارمی

سرمربی تیم فوتبال پورتو پس از درخشش مهدی طارمی
در دیدار مقابل میالن به تمجید از ستاره کشورمان پرداخت .در
چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ،تیم فوتبال پورتو مقابل
میالن در ورزشگاه خانگی خود به برتری یک بر صفر رسید .در
این بازی مهدی طارمی  84دقیقه بازی کرد و نمایشی عالی از
خود به ثبت رساند .پس از این مسابقه ،سرمربی پورتو به تمجید
از ستاره کشورمان پرداخت و از او تعریف کرد .کونسیسائو گفت:
من میخواهم تمام بازیکنان تیم با اندیشه من بازی کنند .طارمی
میداند توپی که از دستش رفته دیگر برنخواهد گشت و همین
باعث میش��ود بار بعد تمرکز بیش��تری داشته باشد .طارمی
خیلی خوب در این مسابقه بازی کرد .متاسفانه امشب نتوانست
موقعیتهای خود را سر و سامان بدهد و به گل بدل کند .وی
ادامه داد :او امشب کارش را بخوبی و عالی انجام داد و کامال در
خدمت تیم بود .وقتی او به این شکل بازی کند ،من چیزی جز
تعریف نمیتوانم بگویم.

 12عضو یوفا در حال بررسی خروج از فیفا هستند

پشت پرده جامجهانی دوساالنه
مهدیجوانی:کشورهایاروپاییمیخواهند
گزارش
هر آنچه در ق��درت دارند برای مواجهه با
طرح جنجالی فیفا به کار گیرند .بیش از  12کشور اروپایی در
حال بررس��ی جوانب امر برای خروج از فیفا هس��تند تا آخرین
تالششان برای مقابله با طرح بحثبرانگیز جامجهانی دوساالنه
را انجام داده باشند .این خبر از سوی آسوشیتدپرس منتشر شده
که مدعی شده خبر را از  2شخص مطلع در این باره دریافت کرده
است« .جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا روز سهشنبه درباره طرح
جامجهانی دوساالنه با روسای  55کشور اروپایی صحبت تلفنی
داشته که اکثر آنها با این موضوع مخالفت کردهاند .پشت پرده،
یوفا از بررسی جوانب امر توسط چند کشور اروپایی برای خروج
از فیفا خبر داد ۲ .فرد مطلع که با  APارتباط برقرار کردهاند،
این اطالعات را به ش��رطی در اختیار این رسانه قرار دادهاند که
هویتش��ان مخفی بماند .همچنین بیانیه مش��ترکی از سوی
فدراسیونهای فوتبال شمال اروپا شامل دانمارک ،سوئد ،نروژ،
فنالند ،ایسلند و جزایر فارو منتشر شده است« :اگر اکثر اعضای

فیفا تصمیم بگیرند پیش��نهاد
جامجهانی دوساالنه را بپذیرند،
فدراس��یونهای فوتبال شمال
اروپا باید اقدامات و سناریوهای
الزمی را که به استانداردهای ما
نس��بت به طرح فیفا نزدیکتر
است ،در نظر بگیرند» .این تهدید
از سوی این کشورهای اروپایی،
به نوعی تایید تهدید به خروج
از فیفاست که  APفاش کرده است .اینفانتینو که برای جلب
حمایت اعضای فیفا برای برگزاری جامجهانی دوساالنه ،با آرسن
ونگر همکاری میکند ،بر این تفکر است که کوتاه کردن فاصله
بین  ۲دوره جام جهانی ،سبب حضور کشورهای بیشتر در این
رقابتها میشود .با این حال ،حتی کشورهایی چون فنالند و جزایر
فارو که هیچ وقت در جامجهانی حضور نداشتهاند هم با این طرح
مخالفند .خروج از فیفا تاثیری بر حق و حقوق کشورهای اروپایی

تشکیل اتاق عملیات تخریب دولت و مجلس انقالبی
نگاه

ادامه از صفحه اول

نق��ش مجل��س یازده��م در
محرمانگی لیس��ت ام��وال و دارایی مس��ؤوالن دروغی
بزرگ بود که غوغاس��ازان آن را مطرح و سعی کردند با
غوغاس��ازی علیه مجلس انقالبی خوراک رسانهای الزم
را برای بیگانگان تهیه کنند .این در حالی است که این
روش در برجام و «افایتیاف» و قراردادهای نفتی هم
به کار رفته بود.
دولت سابق ،یک دولت امنیتی و به اصطالح محرمانه

بود؛ چرا که در دولت حس��ن روحانی قراردادهای نفتی،
برجام« ،افایتیاف» و خرید هواپیما محرمانه بود و همین
عده با صدها قرارداد محرمانه ،دیگران را متهم میکنند(!)
مجلس یازدهم به دنبال آن اس��ت کانالهای اعالم
ام��وال و دارای��ی مس��ؤوالن متع��دد ش��ود و نباید به
خوداظهاری اکتفا کرد؛ به همین دلیل این کار مثبت و
رو به جلوی مجلس یازدهم با غوغاسازی اصالحطلبان
و وارونه جلوه دادن به جامعه معرفی میشود.

www.vatanemrooz.ir

* عضو هیأترئیسه مجلس

برای شرکت در رقابتهای زیر
نظر یوفا ندارد .بر این اس��اس،
جبلالط��ارق که س��ال 2013
به عضوی��ت یوفا درآم��د و در
بازیهای قارهای شرکت میکند،
تا  3س��ال بع��د از آن ،هنوز به
عضویت فیفا درنیامده بود .هر
کش��وری که بخواه��د از فیفا
خارج شود ،حمایت رئیس یوفا
«الکساندر چفرین» را خواهد داشت .او بعد از ارائه طرح جامجهانی
دوساالنه ،ایده بایکوت کردن جامجهانی را مطرح کرده بود .خروج
کشورها از فیفا اتفاقی بیسابقه در تاریخ فوتبال خواهد بود و قطعا
بدون حمایت یوفا ،انجام این کار صرفا از سوی چند فدراسیون،
عملی نخواهد بود .یوفا با وجود اینکه فقط یکی از  6کنفدراسیون
زیر نظر فیفا به حساب میآید ،درآمد بیشتری نسبت به فدراسیون
جهانی فوتبال دارد .فیفا در هر چرخه  4س��اله 6 ،میلیارد دالر

نجاتپاریس

[ اکیپ ]

بهدستهنرمندانش

درآم��د دارد ،در حال��ی که این عدد برای یوفا به دلیل برگزاری
ساالنه لیگ قهرمانان 14 ،میلیارد دالر است .فیفا طی این هفته
جلسات آنالینی با تعدادی از سرمربیان تیمهای ملی برگزار کرد
تا افزایش تیمها از  32به  48تیم در جامجهانی  2026و برگزاری
مجدد این تورنمنت در سال  2028را با آنها در میان بگذارد و
نظراتشان را بشنود .این در حالی است که یوفا اقدامات الزم برای
تعیین میزبان یورو  2028را شروع کرده و این برنامهها میتواند
یوفا را در درگیری مستقیم با فیفا قرار دهد .همچنین جامجهانی
 2028دقیقا باید قبل از المپیک  2028لسآنجلس برگزار شود و
در نتیجه حامیان مالی المپیک و جامجهانی شامل ویزا و کوکاکوال
را به دلیل  ۲رویداد بسیار نزدیک به هم دچار چالش خواهد کرد.
بر این اساس ،کمیته بینالمللی المپیک هم مخالف جامجهانی
دوساالنه است و این را به طور علنی اعالم کرده است .فیفا هنوز
تاریخ مشخصی برای تعیین تکلیف طرح جامجهانی دوساالنه
اعالم نکرده ولی احتماال در جلسه  211عضو فیفا در ماه دسامبر
(دیماه) پیشرفتهایی در این باره رخ خواهد داد.
[ مارکا ]

کار هنرمندانه

