خبر روز
مهاجم جنجالی پرسپولیس پیشنهاد
پرشورها را رد کرد؛

آلکثیر تبریز نمیرود

ایرنا :نشریه فرانسفوتبال فرانسه یک جایزه جدید به نام «سوکراتس» به فهرست جوایز اهدایی در مراسم توپ طال اضافه کرد.
سوکراتس بازیکن و کاپیتان تیم طالیی برزیل در دهه  ۱۹۸۰میالدی بود که بسیاری از کارشناسان ،آن را یکی از بهترین تیمهای تاریخ
میدانند .این بازیکن که با سربند و ریش خود در زمین فوتبال به شهرت رسید ،در بیرون از زمین هم یک فعال سیاسی دموکراسیخواه
بود و سالها با دیکتاتوری نظامی در برزیل مبارزه کرد .سوکراتس پزشک بود و پس از پایان دوران فوتبال خود ،عالوه بر فعالیتهای
مدنی و سیاســی ،به کار پزشــکی هم ادامه داد و در نهایت در ســال  ۲۰۱۱از دنیا رفت .فرانسفوتبال اعالم کرده اســت که «جایزه
سوکراتس» به بازیکنی اعطا میشود که در فعالیتهای خیرخواهانه و مدنی شــرکت کنند .این جایزه امسال برای نخستینبار اهدا
خواهد شد.

ایسنا :رونالدو که گمانهزنیهایی درباره خدحافظیاش از عرصه ملی پس از جامجهانی قطر وجود داشت ،با اعالم اینکه در یورو  ۲۰۲۴هم
بازی خواهد کرد ،گفت :جاهطلبیهای من ادامه دارد .کریستیانو رونالدوی  ۳۷ساله هر چقدر در عرصه باشگاهی دور از روزهای اوج است و
اریک تنهاخ او را در منچستر بیشتر به نیمکت چسبانده اما در عرصه ملی همچنان به دنبال آرزوهای بزرگی است و میخواهد به ماجراجویی
ادامه بدهد  .رونالدو در مصاحبهای فاش کرد که قصدی برای خداحافظی ندارد و میخواهد پس از جام جهانی  ۲۰۲۲قطر هم برای تیم ملی
پرتغال بازی کند .این در حالی است که توجه به اینکه این مهاجم افسانهای اکنون  ۳۷سال دارد ،گمانه زنیهایی در مورد اینکه آیا جامجهانی
قطر آخرین تورنمنت بزرگ او خواهد بود ،وجود داشت  .فوق ستاره پرتغالی فوتبال جهان در حاشیه مراسم اهدای جوایز فوتبال پرتغال
گفت :این یک راه طوالنی بوده است ،اما میخواهم از فرصت استفاده کنم و بگویم که راه من هنوز تمام نشده است.
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پرده برداری نشریه «آل موندو» از یک سؤال؛

ترک کند .رسانه اســپانیایی نوشت :لئو مسی پس از
پایان قراردادش در تابستان  ۲۰۲۱از بارسلونا جدا شد
و به دوران موفقیت آمیز خود به عنوان بازیکن بارسا
پایان داد .اما اگر او در سال  ۲۰۲۰قرارداد تمدید خود
را امضا میکرد ،داستان میتوانست متفاوت باشد.
محتوای مجموعه ایمیلهای خورخه مسی (پدر مسی)
فاش شد .پدر و نماینده ستاره آرژانتینی ،وکالی او و
جوزپ بارتومئو رئیس سابق بارسلونا و هیئت مدیره
بارسا در مورد درخواســتهای ده گانه مسی مذاکره
کردند .همهگیــری کرونا بر اقتصاد بارســا نیز تأثیر
گذاشت ،اما در آن زمان آنها باید به تمدید قرارداد ستاره
آرژانتینی میپرداختنــد و در  ۴می ،بارتومئو رئیس
وقت بارسلونا اولین پیشنهاد را برای پدر لئو ارسال کرد.
در این بیانیه آمده است« :توافق بر سر تمدید قرارداد
مسی برای یک سال که به صورت خودکار در سالهای
آینده هم تمدید خواهد شد اگر مسی قبل از  ۳۰آوریل
چیز دیگری اضافه نمیکرد.
یک هفته بعد ،در  ۱۱ژوئــن ،خورخه پکورت ،وکیل
مسی ،پیامی را به بارتومئو ،رئیس بارسلونا ،اسکار گرائو
نشریه اسپانیایی از نحوه جدایی ابرستاره آرژانتینی از ماجرای تمدید نشدن قرارداد این ابرستاره آرژانتینی و رومان گومز-پونتی ،رئیس خدمات حقوقی بارسلونا
بارسلونا پرده برداشت .نشریه «آل موندو» اسپانیا امروز در سال  ۲۰۲۰خبر داد که در نهایت باعث شد تا مسی ارســال کرد و  ۱۱شرطی که لئو مســی برای تمدید
با انتشار ایمیلهایی از لیونل مسی و باشگاه بارسلونا از در سال  ۲۰۲۱بارســلونا را به مقصد پاری سن ژرمن قراردادش عنوان کرد را ارسال کرد.

خائن بزرگ بارسا کیست؟

عکس  :خبر آنالین

خبرآنالین :عیســی آلکثیر مهاجم مصدوم
سرخپوشان پایتخت به پیشنهاد باشگاه تراکتور
پاسخ منفی داد و اعالم کرد در ایران فقط برای
باشگاه پرســپولیس بازی خواهد کرد .عیسی
آل کثیر را میتوان یکی از بازیکنان بدشــانس
چند سال اخیر پرســپوالیس دانست بازیکنی
که در بدو حضورش در جمع سرخپوشان پس
از درخشــش در لیگ قهرمانان آسیا  ،۲۰۲۰با
محرومیت  ۶ماهه مواجه شــد و پــس از پایان
دوران محرومیتش ،مصدومیتهای گاه و بیگاه
دست از سر او برنداشت و سرانجام در اوایل لیگ
بیست و دوم رباط صلیبی پاره کرد تا بدشانسی
او کامل شود.
این امــا پایان کار نبود .آلکثیــر از انجام عمل
جراحی در اوایل کار ســر باز زد و معتقد بود که
با رباط پاره میتواند به پرسپولیس کمک کند و
به همین خاطر نیز چندین ماه زمان را از دست
داد اما کادرفنی سرخپوشان هرگز این مساله را
نپذیرفت.
سرانجام آلکثیر پس از مدتها و البته از دست
دادن زمان ،راضی شد پایش را به تیغ جراحان
بسپارد .او اواسط اردیبهشت تحت عمل جراحی
قرار گرفت و به همین خاطر دســتکم به  ۶ماه
زمان نیاز دارد تا در شرایط مسابقه قرار بگیرد.
بدین ترتیب این بازیکن دوران بدنسازی پیش
فصل ،تمرینات پیش فصــل و  ۳ماه اول لیگ
بیست و دوم را از دست داد.
در همین راستا پرسپولیس نیز لوکادیا و شیخ
دیاباته را جذب کرد و عالوه بر این دو با حضور
مهدی عبدی و حامد پاکــدل تعداد مهاجمان
هدف سرخپوشان به  ۴رســیده و در فهرست
جایی برای مهاجم جدید وجود ندارد .آل کثیر
امیدوار بود تا با پایان روند بهبودش قراردادش
را تمدید کند اما بــا جذب دیاباتــه دیگر این
امکان وجود ندارد تــا بدین ترتیب ماجرای او و
پرسپولیس به پایان برسد.
او ابتدای لیگ بیســتم با قراردادی به مدت دو
فصل به جمع سرخپوشان اضافه شد .با این حال
از تراکتور به عنوان یکی از تیمهایی یاد میشود
که با او وارد مذاکره شده است.
حال شنیده میشود عیســی آلکثیر مهاجم
مصدوم سرخپوشــان پایتخت به پیشــنهاد
باشــگاه تراکتور پاســخ منفی داد و اعالم کرد
در ایران فقط برای باشــگاه پرسپولیس بازی
خواهد کرد.

«جایزه سوکراتس» به فهرست جوایز توپ طال اضافه شد

رونالدو :جاهطلبیهای من تمامی ندارد

توضیحات تاج درباره نامه فیفا؛

اساس پرونده ویلموتس به خاطر تحریم ما بود
مهدی تاج در رابطــه با نامه فیفا به فدراســیون
فوتبال درباره پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس
توضیحاتی ارائه داد .مهدی تاج ،رییس فدراسیون
فوتبال در حاشــیه مجمع عمومی هیات فوتبال
اســتان مازندران درباره نامه فیفا به فدراســیون
فوتبال مبنی بر پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس
اظهار کرد :نامهای آمده که اگر اعتراضی به نتیجه

این پرونده داریم باید اعــام کنیم .اعتراضمان را
نوشتیم .اساس پرونده ویلموتس به خاطر تحریم
ما بود و این باعث شــد نتوانیم پول را بدهیم .در
رأی اعالم شده به صراحت این مساله اعالم شده
است .ما همچنان هم تحریم و خواهان این هستیم
فیفا تحریم را بردارد ،پولهای ما را بدهد تا بتوانیم
روند کارهایمان را طی کنیم .او در رابطه با مجمع

انتخاباتی استان مازندران عنوان کرد :اتفاقات خوبی
افتاد و کادر این مجمع تکمیل شد .مجمع به توسعه
نیاز داشت تا آقای خلردی بتواند کار را بهتر پیش
ببرد .سهم استان مازندران بینظیر است و اکنون
نزدیک به  ۶۰بازیکن لیگ برتری از این اســتان
هستند .سهم استان مازندران در همه ردههای ملی
بسیار خوب است .این استان برای ما اهمیت دارد
و دوست داریم رونق این استان در فوتبال بیشتر
شود .رییس فدراسیون فوتبال اضافه کرد :زحمات
زیادی در گذشته هم کشیده شده است و اعتقاد

ورزش

Sport

از این ایمیل همچنین یک کپی به خورخه مسی ارسال
شــد .پس از مشخص شدن درخواســتهای مسی،
بارسا پاسخ داد و با « ۱۰شرط مسی» موافقت کرد که
کاهش دستمزد  ٪۳۰درصدی مسی به دلیل کاهش
قرارداد

درآمد باشــگاه به دلیل همه گیری کرونا در
ذکر شد.
خورخه پکور وکیل در ایمیل دیگری نوشت« :تالش از
طرف خانواده بارسلونا قابل احترام است و با وجود اینکه
دستمزدها با این دستور العمل بسیار کاهش مییابد
ولی لیونل و خورخه هر دو برای موفقیت باشگاه این
درخواست را قبول میکنند».
با وجود موافقت مسی به کاهش دستمزدش و پذیرفتن
شروط برای تمدید قرارداد ،پس از چند روز ،بارتومئو
از کاهش بند فسخ مسی خودداری کرد تا این تصویر
ارائه نشود که این بازیکن به راحتی میتواند از بارسلونا
برود .همچنین از پرداخت  ۱۰میلیون یورو به عنوان
پاداش برای امضای تمدید خودداری کرد.
خانواده مسی از این پیشــنهاد آخر بارتومئو و تغییر
موضعش خوششــان نیامد و آن را رد کردند و باعث
شد مذاکرات به پایان برســد .این آغاز پروژه خیانت
به بارســلونا بود تا مسی یک ســال بعد از این باشگاه
جدا شود.
دارم و برنامهریزی ساختاری و سخت افزاری هم در
مجموعه وجود داشته باشد .ورزشگاههای مناسب
یکی از مسائل سخت افزاری است که باید شرایط
فراهم شود .بحث دوم ساختمان هیات فوتبال است
که امروز کلنگش را خواهیم زد و من هم برای این
کار  ۲۰۰میلیون تومان کمک خواهم کرد .اولین
چراغ را فدراسیون روشن میکند .ما به دنبال این
هســتیم به هیاتهای فوتبال از نظری ساختاری
کمک کنیــم .از زمان دکتــر دادکان زمینهایی
گرفته و به استانها داده شد.

خبر ویژه
جنجال در اردوی رقیب تیم ملی ایران؛

پای منچستریها در میان است

لیســت تیم ملی فوتبال انگلیس در شــرایطی
اعالم شده که انتقادات زیادی متوجه سرمربی
سهشیرها بابت دعوت یا عدم دعوت تعدادی از
نفرات به وجود آورده است.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  ۲۰۲۲باید
در گروه دوم با تیمهای انگلیــس ،آمریکا و ولز
پیکار داشته باشد .در پنجره پیش رو هم این سه
تیم باید دیدارهایی را به انجام برسانند.
گرث ســاوثگیت ،ســرمربی تیم ملی فوتبال
انگلیس برای اردوی پیش رو تصمیم گرفت تا ۲۸
بازیکن را به اردوی سهشیرها دعوت کند .آنها در
این پنجره باید به مصاف تیمهای ایتالیا و آلمان
بروند و به کار خود در این دوره از بازیهای لیگ
ملتهای اروپا پایان بدهند.
با این وجود لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی
سهشیرها با انتقادات زیادی مواجه شده است.
برخی از منتقدان بر این باورند که هری مگوایر،
مدافع نیمکتنشین تیم منچستر یونایتد ،جک
گریلیش ،وینگر گرانقیمت ســیتی که در این
فصل عملکرد خوبی نداشه و حتی میسن ماونت،
که در لباس چلسی فروغ چندانی نداشته نباید
در بین بازیکنان دعوتشده قرار میگرفتند .از
طرفی انتظار میرفت جیدن سانچو و مارکوس
رشفورد ۲ ،بازیکن فاز تهاجمی یونایتد به واسطه
بازیهای بسیار خوبی که در این هفتهها از خود
نشان دادهاند در جمع مهرههای دعوت شده قرار
بگیرند اما اینطور نشد تا ساوثگیت تحت فشار
رســانهها قرار بگیرد .در لیست بازیکنان دعوت
شده جردن پیکفورد به علت مصدومیت حاضر
نیست و بازهم شاهد دعوت مدافعان زیادی (۱۲
بازیکن) به تیم ملی انگلیس هستیم .ایوان تونی،
مهاجم تیم برنتفورد ،مهمترین بازیکن جدیدی
است که در لیست نهایی حضور دارد.

