گپ
سعید آذری:

مدیریت ورزش اصفهان
«کوتوله»پرور است

سعید آذری ،تا پیش از شروع این فصل مدیرعامل
باشــگاه ذوبآهن بود ،اما شــب قبل از نخستین
بازی این تیم در لیــگ ،از مدیریت ذوبآهن کنار
گذاشته شد .آذری ،سپس به فوالد خوزستان رفت
و مدیریت این باشگاه را قبول کرد .آذری با تیمی که
جواد نکونام سرمربیاش بود ،در این فصل موفق شد
درنهایت در جایگاه سوم لیگ قرار بگیرد و صاحب
سهمیه آسیایی شود؛ درحالیکه ذوبآهن کارش
را در رده دوازدهم جدول به پایان رساند.
آذری در تازهترین گفتوگوی خود ،ضمن اشاره به
نخستین تجربه مدیریتیاش در فوالد ،از مسئوالن
ورزش اســتان اصفهان و برخوردهایی که باعث
اخراجش از باشگاه ذوبآهن شــد انتقاد و اعالم
کرد ورزش اصفهان دست«کوتولهها» است .وی
که عضو مجمع فدراســیون فوتبال است ،اظهار
امیدواری کرد که فدراســیون فوتبال میتواند در
پرونده دادخواهی «مــارک ویلموتس» به نتیجه
برسد.
سختترین فصل مدیریت ورزشیام
بود
این سختترین فصل مدیریتی من از سال ۱۳۸۳
برایم بود .این تجربهای بود که خیلی خوب تمام
شد ولی کسب هر تجربهای بهای سنگینی دارد.
خدا را شــکر میکنم با پرداخت این بها به جایی
رسیدیم که میتوانیم سرمان را باال بگیریم .هم از
نظر مادی هم معنوی بهای سنگینی دادیم .دو سه
بازیکن ما رباط پاره کردند .عالوه بر این خستگی
مفرط بازیکنان که ممکن است فصل بعد اثراتش
را ببینیم .شاید خیلیها به این مسائل فکر نکنند.
بحث هزینههای سنگین تیمداری ،گرفتن پرواز
اختصاصی و ...به ما تحمیل شد ولی خدا را شکر
میکنم که درنهایت هم اعضــای هیئت مدیره
شرکت سهامی شــرکت فوالد ،مدیران باشگاه و
هواداران در شــب پایانی به کمترین چیزی که
حقش را داشتند ،رسیدند.
نکونام میماند؛ اگر مشــکلی پیش
نیاید من هم هستم
طی یکی دو روز گذشته صحبتهایی با جوادنکونام
برای فصل بعد انجام شــد .با آقای علیمحمدی
هم کــه عنصر اصلــی موفقیت کارخانه اســت
صحبتهایی داشتهایم .استراتژیهایمان تدوین
شــده اســت .اگر خدا بخواهد در خدمت فوالد
خواهیم بود؛ مگر اتفاق غیرمترقبهای رخ بدهد به
خصوص برای من که خانوادهام بسیار مهم است.
دوری از خانواده برای من که شرایط ویژهای دارم
شاید باعث شود اتفاق جدیدی رخ بدهد.
تقویت تیم برای آسیا؟
یکی دو روز به بچهها و جواد ،اســتراحت
دادیم؛ چون خیلی فشار تحمل کرد .دست همه
بازیکنان و کادر فنی را میبوسم ،فصل سختی را
پشت سر گذاشتیم.
مدیریت ورزش اصفهان «کوتوله»
پروری است!
در ارتباط با بحث بازگشــت به ذوبآهن ،هفته
پیش هــواداران خونگرم ذوبآهن و ســپاهان
در فضای مجازی مطالبــهای برای مدیریت بنده
داشتند .ظاهرا ً آقای استاندار اصفهان هم توئیتی
برای مدیرعامل کارخانه زده اســت که« :آذری
را برگردانید» ،ولی از همینجــا میگویم :کارم
در ذوبآهن تمام شده اســت .شرایط ذوبآهن
عوض نشده است؛ کســانی که مرا اخراج کردند
هنوز در این باشــگاه حضور دارنــد و اتفاقاً آنها
باید جوابگوی عملکردشان در این فصل باشند.
مدیریت اصفهان «کوتولهپروری» شده است؛فرقی
هم نمیکند کجای ورزش باشد؛ کوتولههایی که به
این و آن وصل هستند.
به من توهین و افترا زدند
جالب است زمانی یکی از اعضای هیئت
مدیره را میخواستند معرفی کنند ،به یکی از این
آقایان گفتم این عضو جدید در حد و اندازه هیئت
مدیره نیست ،ولی ایشــان اصرار داشت که او هم
باشد! این آدمها در ورزش اصفهان رشد کردند و
تبعاتش را دیدید .وقتی این آدمها در این ساختار
باشند برای ما جایگاهی نیست .کار کردن ما کنار
این آدمها توهین به سابقه خودمان است .آنها با
توهین و افترا ما را رها کردند .یزدیزاده به عنوان
مدیر کارخانه ذوبآهن تابع تصمیم این آدمها بود.
اگر پول ویلموتس به بلژیک نرفته
باشد کار ما راحت است
به عنوان عضــوی از مجمع فدراســیون فوتبال،
خطی را در بررســی قرارداد مــارک ویلموتس،
سرمربی سابق تیم ملی شروع کردم و چیزهایی
متوجه شدم که خارج از بحث قرارداد است .برایم
سوال است که ویلموتس دو میلیون دالر را چطور
از ایران بیرون برده است؛ آنهم به اتحادیه اروپا که
حتی برای  ۱۰هزار دالر سند میخواهند؟! ظاهرا ً
پول ویلموتس از بانک زراعت ترکیه خارج نشده و  
اگر نشده و به بلژیک نرفته است ،کارمان را راحت
میکند؛ البته پیچیدگی خاصی دارد.
باید دعوا با «ویلموتس» را ادامه بدهیم
اخیرا میخواســتم با آقــای قاضیزاده
هاشمی صحبت کنم .میشود در این پرونده کمک
کرد .این نوید را میدهــم اگر یک تیم حرفهای و
حقوقی داشته باشیم ،میتوانیم طرح دعوا کنیم.
فکر نکنیم زود در این پرونده میبازیم؛ این دعوا را
باید ادامه بدهیم .بارقههای کوچکی از امید هست
ولی در ساختار قرارداد یکسری عزیزانی که اول
به ویلموتس متمایل بودند ،پشت تاج و فدراسیون
قبل پنهان شــدهاند .االن مهدی تاج را ســیبل
کردهایم .البته ایشان باید پاسخگو باشد.

پرداخت 15درصد مبلغ قراردادکشتیگیراناستقالل

جدایی بازیکن ایرانی از تیم فوتبال «شارلوا»

رقابت  16بازیکن برتر رنکینگ کشوری اسنوکر

باشگاه خبرنگاران جوان :باشگاه استقالل با وجود عدم آغاز رقابتهای لیگ برتر
کشتی آزاد ۱۵ ،درصد از مبلغ قرارداد کشتیگیران خود را پرداخت کرد .آزادکاران تیم
استقالل در حالی ۱۵درصد از مبلغ قرارداد خود را از باشگاه دریافت کردند که زمان آغاز
پیکارهای لیگ برتر با وجود انجام مراسم قرعهکشی ،هنوز مشخص نیست .در تکمیل
این خبر بد نیست بدانید که کشتیگیران تیم استقالل را همان آزادکاران تیم دریاچه
ارومیه تشکیل میدهند که پس از انصراف مسئوالن ورزشی ارومیه از حضور در لیگ
کشتی ،رسماً به تیم آبیپوش پایتخت پیوستند.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال «شارلوا» بلژیک از این تیم جدا شد .یونس دلفی که کمترازدو
سال در این تیم حضور داشت ،تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت .دلفی ،با انتشار
پیامی اعالم کرد که نمیتواند امسال را در شارلوا بماند و باید این شرایط را تغییر دهد.
دلفی در تیم شارلوا جایی در ترکیب  ۱۱نفره و حتی لیست  ۱۸نفره این تیم نداشت
و دراکثر مسابقات سکونشین بود .این درحالی است که کاوه رضایی و علی قلیزاده دو
بازیکن دیگر ایرانی شارلوا عملکرد درخشانی دراین تیم داشتهاند و به عنوان بازیکن
ثابت در مسابقات در زمین حضور دارند.

همشهری آنالین :شــانزده بازیکن برتر رنکینگ کشوری «اسنوکر» به منظور حفظ
آمادگی خود با هم رقابت خواهند کرد .مسابقات اسنوکر بین شانزده بازیکن برتر رنکینگ
کشوری اسنوکر بزرگساالن با همکاری کمیته تیمهای ملی و با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی برگزار میشود .این مسابقات یازدهم تا چهاردهم شهریور در پایگاه قهرمانی
آزادی انجام خواهد شد .جهت حفظ سالمتی و رعایت قوانین و مقررات بهداشتی ،شرکت
کنندگان باید فقط در ساعت اعالم شده و بدون داشتن همراه در سالن مسابقات حضور
پیدا کنند و پس از پایان ،هرچه سریعتر سالن مسابقات را ترک کنند.
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نگاهی متفاوت به موضوع ممنوعشدن ورود بازیکن خارجی به فوتبال ایران

قفل به دروازهجهنم یا بستهشدن
پنجره واردات «بنجل»!
سعید واعظ  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

واردات بازیکن خارجی به فوتبال ایران ممنوع شــد.
البته خوب کاری کردند؛ زیــر ا آنقدر بازیکن بنجل
خارجی به مــا انداختند که همیــن بنجلها با چند
دقیقه بازی ،به همراه داللهایشــان هست و نیست
باشــگاهها را میبلعند و آخر کار هم بهخاطر دو روز
تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد ،تیمشان را از فیفا
پروندهدار میکنند!  معلوم است که حاال داللها به عزا
بنشینند و به آدمهایشان در فالن سایت ،خبرگزاری
و روزنامه بیشتر پول بدهند تا بیشتر از مضرات نبود
غیبت بازیکن خارجی در فوتبال بنویسند؛ اما تویی
که عاشــق فوتبالی چرا؟ تو مربی ،مدیر عامل و اهل
فوتبال چرا؟ به قول مانایاد ناصر احمدپور ،اگر شــما
اینکاره بودید از دل یک زمین خاکی صد تا بازیکن
خوب رو میکردید! بگذارید راه حل را از خاطره یک
عکاس و روزنامهنگار قدیمی پیدا کنیم .به این گزارش
خوب دقت کنید« :خزانــه»؛ مردادماه  ...۱۳۵۴زاغه

نشــینهای با اســتعداد و گزارش ابوالفضل جاللی
از فوتبالیســتهای خزانه در زمین فوتبالهایی در
جــوار زاغهنشــینها و کورهپزخانههــای آجرپزی.
استاد علیکاوه که کار عکاسی این گزارشها را انجام
میداد در مورد این گزارشهــا و انگیزه تیم آنها از
نوشتن چنین گزارشهایی میگوید :در دنیای ورزش
هفتهای یک بار با آقای جاللی به محالت اطراف تهران
میرفتیم .صفحهای داشتیم به اسم «ورزشمحالت»
که برای خودمان هم دلچسب بود .من کارم را خیلی
دوست داشتم؛ آقای جاللی هم مثل من عاشق بود.
فکر میکنم گزارشهای ما در دو صفحه کار میشد.
آن روزها که به محالت میرفتیم بچه خاکیها عاشق
ما بودند چون با آن تیراژ و تأثیرگذاری ،آنها را تحت
پوشــش خبری قرار میدادیم .خیلی کارمان گرفته
بود و به هر محلهای که میرفتیم خیلی به ما احترام
میگذاشتند .این کار چه فایدهای برای فوتبال ایران
داشت؟ علی کاوه ،در این ارتباط میگوید :آقای جاللی
بازیکنان با استعداد را به مربیان تیمهای پایه معرفی
میکرد .خیلی از آنها سر از تیمهای بزرگ باشگاهی و

حتی تیم ملی در آوردند .آن روزها از توی گود شهرزاد،
گودعربها ،زمین خاکی اختیاریه که حسن روشن را
به فوتبال ایران داد ،زمینهای خاکی نازیآباد و ۴۰۰
دستگاه و ...دهها ســتاره و فوتبالیست بزرگ بیرون
میآمد .ما با بولدوزر به جــان زمینهای خاکیمان
افتادیم و همه را به آپارتمان و مجتمع تجاری تبدیل
کردیم و حاال باید چند برابر ارزش آنها به بازیکنان
خارجی غرامت بدهیم! ما بچههایمان را در آپارتمانها
حبس کردیم به بهای چند میلیون پول کثیف...
حاال فوتبال نه جوالنگاه کاشفان استعداد بلکه کاشفان
دالر و یورو شده است؛ کاشفانی که بیهیچ دردسری
و فقط با چند تلفــن و ایمیل با هــر انتقال پول یک

خودرو شاسی بلند را به جیب میزنند .حاال دیگر هیچ
فرهادی کوه استعداد فوتبال ایران را نمیکند و همه
حاضریخور شدهاند.
عشــق و صداقت در وجود همه موج مــیزد؛ اینجا
زمینهای خاکی ،کفشهای پــاره و امکاناتی در حد
هیچ ،آغاز راه فوتبال بود؛ نه خبــری از دالل بود و نه
آدمهای فرصتطلب ،شور و اشتباق در همگان موج
میزد .آدمهای خاکی در زمینهای خاکی استعدادها
را به شکوفایی میرساندند و از همین زمینهای خاکی
بود که ستارهها در آسمان فوتبال ایران میدرخشیدند
ولی افسوس که دیگر نه زمینی است و نه خبری از آن
عاشقان خادم و صادق!...

غرامت متهمان پرونده ویلموتس چند برابر شد؛  ۴۶۰میلیارد تومان

ماجرای غرامت قرارداد «ویلموتس» هر روز ابعاد جدیدی به خــود میگیرد و آخرین آن میزان غرامتی
است که برای متهمان این پرونده تعیین شده است .اخیرا سازمان بازرسی کشور اعالم کرد که تحقیقات
خود را درخصوص پرونده مارک ویلموتس ،سرمربی ســابق تیم ملی ایران به پایان رسانده و در گزارشی
که به دادسرا ارائه کرده است ،هشت متهم این قرارداد را معرفی کرده است .بعد از ماجرای حکم فیفا علیه
فدراسیون فوتبال ایران و ماجرای غرامت سنگین سرمربی بلژیکی برخی مدعی شدند که این رقم را باید
رییس سابق فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه آن پرداخت کنند .در همین خصوص گفته میشود
ماجرا به همین جا هم ختم نشده و در گزارش ســازمان بازرسی به دادسرا ،هشت متهم اصلی این ماجرا
باید دوبرابر مبلغ غرامت را بازگردانند .طبق ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمی ۲۳۰ ،میلیارد تومان برای
اصل خسارت به بیتالمال و  ۲۳۰میلیارد تومان هم جزای نقدی برای مقصران قرارداد مارک ویلموتس
سرمربی سابق تیم ملی درخواست شده است .باید دید درنهایت ماجرای غرامت ویلموتس به کجا خواهد
انجامید و آیا اعاهای اینچنینی درخصوص مجازارت مقصران این قرارداد به جایی خواهد رسید یا اینکه
این موج هم به زودی فروکش خواهد کرد!

پرســپولیس با چهارمین بازیکن مد نظر یحیی گلمحمدی ،به توافق رسید .درحالیکه گفته میشود
علیعلیپور ،تصمیم خود را برای جدایی از پرسپولیس گرفته است و او بعد از پایان جام حذفی از این تیم جدا
خواهد شد تا فوتبال خود را در اروپا دنبال کند ،یحیی گلمحمدی از باشگاه درخواست کرده بود تا خیلی
زود جایگزین مهاجم گلزن خود را جذب کنند.
سرمربی پرســپولیس با توجه به اینکه گزینههای محدودی در بازار نقل و انتقاالت داشت ،بعد از اینکه
شهریارمغانلو ،رسماً اعالم کرده به دنبال حضور در فوتبال اروپاست ،درخواست جذب عیثی آلکثیر ،مهاجم
نفت آبادان را داد .آلکثیر در نیم فصل هم گزینه «کالدرون» برای پیوستن به پرسپولیس بود اما باشگاه
آبادانی با جدایی او مخالفت کرد تا حتی قهر این بازیکن هم تاثیری در تصمیم این باشگاه نداشته باشد.
حاال اما از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده که این تیم با آلکثیر ،به توافق نهایی دست یافته و به زودی در
این باشگاه از قرارداد او با عکس یادگاری رونمایی خواهد شد .با این حساب بعد از خبر توافق سرخها با حامد
لک ،سعید آقایی و دانیال اسماعیلیفر ،مهاجم جنوبی را باید چهارمین خرید سرخها برای فصل بیستم
لیگ برتر دانست.

ویلموتس؛ هر روز گران تر از دیروز!

توافق نهایی سرخها با جایگزین علیپور

ایران
پاسخ «فیگو» به پرسش جنجالی درباره خیانت «مسی»:

 خبر بد برای نمایندگان ایران

ایرنا :نشریه الریاضیه عربستان ،مدعی شد که
کنفدراسیون فوتبال آســیا قرار بود مبلغی را به
باشــگاههای حاضر در لیگ قهرمانان پرداخت
کند اما  afcاز پرداخت این پول سرباز زده و قصد
انجام این کار را ندارد .طبق برنامه کنفدراسیون
فوتبال آسیا ،ادامه مسابقات مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا ،از اواســط شهریورماه به صورت
متمرکز در قطر قرار است برگزار شود .در همین
راستا شنیده شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا
قرار اســت مبلغی را به عنــوان کمکهزینه به
باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان
هزینه اقامت و رفت و آمد پرداخت کند اما ظاهرا ً
پرداخت این مبلغ منتفی شده است.

«بیل» و «خامس» مشتری ندارند

واکنش فوری پرسپولیس به درخواست یحیی

اروپا

مستطیل سبز

چرا مدیران استقالل قبل از «دربی» با استراماچونی مذاکره کردند؟

بعید است چنین اتفاقی بیفتد

تمدید نه؛ تخفیف!

هافبک بازنشســته پرتغالی معتقد اســت اتفاقی که ۲۰ســال پیش برایش افتاد و بارســلونا را به مقصد
رئالمادرید ترک کرد ،غیرممکن است برای ستاره آرژانتینی رخ بدهد« .لوییس فیگو» پیش از فینال لیگ
قهرمانان اروپا درمراسمی به همراه «کاستا» و «رونالدو نازاریو» حضور داشت .هافبک بازنشسته پرتغالی با
رسانهها درباره موضوعات مختلفی همچون حذف بارسلونا ،شرایط «لیونل مسی» و دیگر مسائل صحبت
کرد.
وی درباره لیگ قهرمانان گفت :در سال خاصی بودیم و به پایان رساندن این رقابتها خیلی اهمیت داشت؛
همچنین لیگهای داخلی .طی این چند هفته اخیر دیدیم که نمیتوان با حضور تماشاگران بازی کرد ،تیمها
نمیتوانند اشتباهات زیادی کنند چون اگر این کار را بکنند از یک چهارم ،نیمه نهایی و رسیدن به فینال
بازمیمانند .این موضوع باعث شد بازیها کمی بازتر و از همان ابتدا نتایج تقریباً مشخص شوند.
فیگو ،درمورد پاریسن ژرمن که به فینال رسیده است ،گفت :آنها بر این باورند که میتوانند تاریخ سازی
کنند .پس از پشت سر گذاشتن آتاالنتا متحدتر شدند  .آنها میدانند که با قهرمانی تاریخسازی خواهند کرد
و آن را نزدیک میبینند .فینال جذابی خواهد بود به خاطر سطح تیمها و استعدادهای فردی ممکن است هر
اتفاقی رخ دهد .بارسلونا با شکست  ۸بر  ۲مقابل بایرن مونیخ از یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان حذف شد.
بازیکن سابق آبی اناریها اظهار کرد :احساس خاصی ندارم .تیمهایی که به فینال صعود کردند نشان دادند
قدرتمند هستد و میتوانند از سختیها عبور کنند .کسانی که در بارسلونا مسئول هستند باید راه حلها را
پیدا کنند .فیگو در دوران بازیاش بارسلونا را به مقصد رئال مادرید ترک کرد.
هافبک بازنشســته در مورد احتمال این اتفاق برای مســی گفت :نقل و انتقاالت خیلی آرام پیش میرود.
خیلی ســخت یا غیرممکن اســت که تیمی بتواند مبلغ بند آزادســازی مســی ( ۷۰۰میلیــون یورو)
را پرداخــت کند .تقریباً غیرممکن اســت اتفاقی که۲۰ســال پیش بــرای من افتاد ،بــرای این بازیکن
هم رخ دهد.

سفر تیم مدیریتی باشگاه استقالل به ایتالیا ابهامات زیادی را مطرح کرد که مهمترین آن ،زمان این سفر بود
که شایبه خالی کردن پشت فرهاد مجیدی را تقویت کرد؛ اما اصل ماجرا چیز دیگری است.
سفر احمد سعادتمند ،مدیرعامل استقالل به همراه معاون اقتصادی این باشگاه به ایتالیا به منظور مذاکره
با «استراماچونی» در راستای تعامل جهت پرداخت مطالبات وی پیش از نهایی شدن رأی کمیته انضباطی
فیفا درخصوص شکایت او ،ابهامات زیادی ایجاد کرد .مهمترین پرسش در این خصوص به زمان سفر آنها به
ایتالیا باز میگردد که درست چند روز پیش از یک دربی حساس است .سعادتمند و نوروزی (معاون اقتصادی
باشگاه) در حالی در فاصله چند روز به دربی راهی ایتالیا شــدند که در واقع هیچ حق انتخاب دیگری برای
انتخاب زمان سفر نداشتند .هیئت مدیره باشگاه استقالل حدود دو ماه قبل تصویب میکند برای مذاکره
مستقیم با استراماچونی به مدیرعامل باشگاه تفویض اختیار شود و این سفر سعادتمند کام ً
ال برمبنای مصوبه
هیئت مدیره باشگاه است.
در همین رابطه مهدی عبدیان ،عضو هیئت مدیره در گفتوگو با رســانه رسمی باشگاه گفت :دو ماه قبل
در جلسه هیئت مدیره مجوز داده شد تا مدیرعامل باشــگاه ،جهت گرفتن تخفیف در رایهای اعالم شده
درخصوص مطالبات «شفر» و «استراماچونی» با این دو مربی وارد مذاکره شود .مدیرعامل استقالل بعد از
گرفتن این مجوز از هیئت مدیره مذاکراتش را با استراماچونی از طریق وکالی وی آغاز کرد و حتی پیشنهاد
سفر استرا و تیم حقوقیاش به تهران را برای مذاکره داد که این پیشنهاد قبول نشد .پیشنهاد دوم آبیها مذاکره
در کشور ثالثی بود که استراماچونی و همراهانش این پیشنهاد را هم نپذیرفتند و دلیل آن را کرونا و قوانین
سختگیرانه کشور خودشان در صورت خروج و ورود دوباره دانستند .تنها راه باقی مانده سفر استقاللیها
به ایتالیا و مذاکره در خانه مربی شاکی و تیم حقوقیاش بود .مأموریت بعدی احمد سعادتمند بعد از اتمام
مذاکره با استراماچونی ،بر اساس مصوبه هیئت مدیره مذاکره مستقیم با «وینفرد شفر» است و سعادتمند
امیدوار است بتواند از این دو مربی خارجی و پیشین تیمش تخفیفاتی بگیرد.

فرار استقالل از محرومیت
استقالل ۲۰۰هزار دالر به حساب بازیکنی که موجب محرومیت این باشگاه شده بود واریز کرد .بعد
از شکایت «بویان نایدنوف» از باشگاه اســتقالل ۲۰۰ ،هزار دالر به حساب او واریز شد تا خطری از
جانب این بازیکن این باشگاه را تهدید نکند.

بازداشت مدافع منچستریونایتد در کلوپ شبانه
پلیس کشور یونان از دستگیری «هری مگوایر» مدافع میانی تیم فوتبال منچستریونایتد در جزیره
«میکونوس» این کشور به دلیل درگیری با مأموران این سازمان خبر داد.

ایسنا :ستارههای رئالمادرید در لیست مازاد این
تیم قرار دارند اما هیچ مشتری برای خرید آنها
وجود ندارد .باشگاه رئالمادرید نگران به فروش
نرفتن «گرت بیل» و «خامس رودریگز» در فصل
نقل و انتقاالت تابستان است .این باشگاه که برای
تأمین بودجه مالی جهت خریدهای خود و جبران
ضررهای ناشی از شــیوع ویروس کرونا در فصل
آینده نیاز به درآمدزایی دارد حاال بیش از گذشته
نگران فروخته نشدن ستارههای گرانقیمت خود
است .این دو بازیکن سالیانه  ۵۰میلیون یورو برای
تیم خود هزینه دارند .خامس یکسال و بیل برای
دو سال با کهکشانیها قرار دارد .ستاره کلمبیایی
رئال در مقطعی به تیم التزیو پیشنهاد شد اما این
باشگاه ایتالیایی هیچوقت پیشنهاد رسمی خود را
برای خرید او ارسال نکرد .کاپیتان تیم ملی ولز نیز
که مورد غضب «زینالدین زیدان» قرار گرفته و
حتی در لیست  ۱۸نفره بازیها هم حضور ندارد،
قصد ماندن در رئال را دارد و این موضوع ســران
باشگاه را بسیار عصبانی کرده است.

معرفی 2دستیار جذاب
«کومان» در بارسلونا

همشهری آنالین :بارسلونا با دو مربی آلمانی
و سوئدی مثل «کومان» قراردادی دو ساله امضا
کرده است .رونالد کومان ،سرمربی جدید بارسلونا
دودستیار خود در نیوکمپ را رسما معرفی کرد
تا مثلث فنــی این تیم برای فصل آینده شــکل
بگیرد .باشگاه بارسلونا رســماً اعالم کرد «آلفرد
شرودر» و «هنریک الرسن» به عنوان دو دستیار
کومان ســرمربی جدید تیم آغاز به کار کردند.
بارســلونا با این دو مربی آلمانی و سوئدی مثل
کومان قراردادی دو ساله امضا کرد .شرودر سابقه
ســرمربیگری در هوفن هایم و دســتیاری در
آژاکس را دارد .هنریک الرسن هم سابقه بازی در
بارسلونا از سال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۶را دارد و به نوعی
از خانواده این باشگاه به شمار میآید .او با وجود
حضور کوتاه مدت در اردوگاه کاتالونیا محبوبیت
زیادی در میان هواداران دارد.

مهدی تاج :به توئیت مدیر
وزارت ورزش فقط خندیدم

همشــهری آنالین :مازیار ناظمی ،در زمان
حضورش در وزارت ورزش بدون اینکه ســمتی
در فدراســیون فوتبال داشته باشــد در مقاطع
مختلف با حضور در فضای مجازی در مورد مسائل
روز فوتبال بــه اظهار نظــر میپرداخت .وقتی
«کارلوسکیروش» از تیم ملی جدا شد ،مازیار
ناظمی مدیر اطالعرســانی وزارت ورزش در آن
زمان در توئیتی امیــدوار کننده از صف زیدان و
مورینیو و کلینزمن برای تیم ملی نوشت .مهدی
تاج در گفتوگوی امــروزش در واکنش به این
توئیت میگوید« :فقط میتوانستم به آن بخندم!
آخر کلینزمن و زیدان به ایران بیایند!؟»

جدال لفظی جنجالی
«کونته» و بازیکن سویا

ایسنا :دیدار سویا و اینتر با درگیری لفظی مدافع
سویا و سرمربی اینتر همراه بود .در جریان دیدار
فینال لیــگ اروپا درگیری لفظــی بازیکن تیم
اســپانیایی با «آنتونی کونته» جنجالساز شد.
شبکه اسکای اســپورت ایتالیا گزارش داده در
جریان این دیدار و در یکــی از صحنهها کونته
به دلیــل اصابت توپ به دســت دیگو کارلوس،
مدافع ســویا در داخل محوطه جریمــه از داور
خواهان گرفتن پنالتی بود .در این بین آور بانگا
وارد این جدال شد و موهای سرمربی نراتزوری
را تمســخر کرد و گفت« :موهات طبیعی است
یا کاله گیس!» کونته به شدت از این رفتار بانگا
عصبانی شــد و به او گفت :آخر بازی منتظرت
هستم.

