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اخبار
مروری بر چند خبر کوتاه

رضا صالحی

حجم اخبار ورزشی فوتبال خارجی بسیار
زیاد است و دنبال کردن آن ها عمال برای عالقه
مندان به این اخبار نیز وقتگیر خواهد بود .می
کوشیم تا با گلچین کردن اخبار فوتبال خارجی،
به شما این فرصت را بدهیم تا در وقت خود
صرفه جویی کنید.
مدت زمان دوری کوتینیو از فوتبال اعالم شد

سه شنبه گذشته بازی بارسا و ایبار به
دقیقه  90رسیده بود که فیلیپه کوتینیو نزدیک
محوطه جریمه حریف روی زمین نشست و دیگر
نتوانست به کار ادامه دهد .بازی برای دقایقی
ادامه پیدا کرد تا اینکه توپ به اوت رفت و تیم
پزشکی برای مداوای کوتینیو وارد میدان شد.
ستاره برزیلی که بدون برخورد به بازیکنی دچار
مصدومیت شده بود ،به کمک پزشکان زمین را
ترک گفت در حالی که آشکارا درد می کشید.
روز پنجشنبه تیم پزشکی بارسلونا بیانیه ای
صادر کرد با این مضمون که نتیجه بررسی ها
روی ناحیه مصدوم کوتینیو مثبت نبوده است.
مصدومیت ستاره برزیلی از ناحیه مینیسک
خارجی ساق پای چپ است و پس از ام آر آی
دقیقا مشخص شد که پارگی به میزانی بوده که
او باید جراحی شود .جراحی روز شنبه با موفقیت
توسط دکتر کاگوت در بارسلونا به انجام رسید
و سپس تیم پزشکی باشگاه کاتاالن اعالم کرد
کوتینیو نزدیک به سه ماه نمی تواند در میادین
حاضر باشد .به این ترتیب او قطعا هر دو بازی
رفت و برگشت برابر پی اس جی در یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان را از دست خواهد داد.این
اتفاق حکم یک کابوس را برای کادر فنی بارسلونا
دارد .آبی اناری ها غیر از کوتینیو ،مصدومانی
چون جرارد پیکه ،آنسو فاتی و سرجی روبرتو
را دارند.
افشای جزئیات قرارداد
داوید آالبا با رئال مادرید

مارکا اولین منبعی بود که ماه گذشته خبر
از جدی شدن مذاکرات دیوید آالبا با رئال داده
بود .ستاره اتریشی پس از به بن بست رسیدن
مذاکرات تمدیدش با بایرن و عصبانیت باشگاه
مونیخی از این اتفاق ،کارش در آلمان تقریبا
تمام شده است و در پایان فصل جدایی او
قطعی خواهد بود .مدیران بایرن در هفته های
اخیر صراحتا گفته اند که پیشنهاد جدیدی به
آالبا ارائه نخواهد شد و او می تواند از ابتدای
ژانویه با رئال و هر باشگاهی که دوست دارد وارد
مذاکره شود .مقصد بعدی آالبا اگر اتفاق خاصی
رخ ندهد ،رئال مادرید است .او بارها پیش از این
از تمایلش برای بازی در اسپانیا و خصوصا رئال
صحبت کرده بود و حاال به فاصله شش ماه تا
اتمام قراردادش با بایرن ،به این رویا نزدیک تر
از همیشه است .مارکا روز شنبه تیتر یک خود
را به این اتفاق اختصاص داده و نوشته است که
پس از هفته ها گفت و گو ،آالبا پیشنهاد قرارداد
 4ساله با دستمزدی کمی بیشتر از  10میلیون
یورو خالص در سال رئال را قبول کرده است.
باشگاه مادریدی که می داند باشگاه های بزرگ
دیگری نیز خواهان جذب آالبا هستند ،قصد دارد
زودتر کار انتقال او را نهایی کند و به عقیده
مارکا اعالم رسمی جذب او زودتر از حد تصورات
خواهد بود.جذب آالبا بدون توجه به ماندن یا
جدایی سرخیو راموس است .ستاره اتریشی هم
می تواند در پست مدافع چپ بازی کند و هم
مدافع میانی و بهترین جانشین برای راموس در
زمانی خواهد بود که کاپیتان ،رئال را ترک کند.
آالبا با بایرن دو لیگ قهرمانان و  9بوندسلیگا را
فتح کرده است .او  32گل برای بایرن زده و 49
پاس گل هم داده است.
گراتزیانو پله در راه پیوستن به یوونتوس

یوونتوس برای تقویت خط حمله خود
مهاجم سابق ساتهمپتون گراتزیانو پله را زیر نظر
دارد .تیم آندرا پیرلو در این فصل روند خوبی
نداشته است و در سال جدید در رتبه ششم و با
ده امتیاز فاصله از صدرنشین شکستناپذیر لیگ
یعنی میالن قرار دارند.
آنها از همهی همسایههای خود در جدول
گل کمتری به ثمر رساندهاند و بیشتر گلهایشان
را هم کریستیانو رونالدو و آلوارو موراتا زدهاند.
بنا به گزارش گل ،آنها تالش میکنند با
به خدمتگیری بازیکن  35ساله ایتالیایی از
تیم شاندونگ لیونگ چین ،روند گلزنی خود
را بهبود بخشند .گفته میشود که این بازیکن
به هر دو باشگاه شهر میالن هم پیشنهاد شده
است و با وجود کاهش دستمزدها در چین و
احتمال خروج این بازیکن ،وستهم نیز به او
عالقمند است .او بازیکن کم هزینهای به نظر
میرسد و گفتگوها با مدیر فوتبالی یوونتوس،
فابیو پاراتیچی ،برای انتقال او در همین ماه
به تورین در جریان است .او قبل از رفتن به
چین ،در  81حضور خود بین سالهای  2014تا
 2016در ساتهمپتون  30گل به ثمر رساند .او
همچنین برای لچه ،آلکمار ،پارما و فاینورد بازی
کرده است .او در  20مسابقه  9گل برای تیم ملی
ایتالیا زد و تیم آنتونیو کونته را به یورو 2016
رساند ،جایی که برابر بلژیک و اسپانیا گلزنی کرد
و در یک چهارم نهایی برابر آلمان در ضربات
پنالتی فرصتش را از دست داد.
سوپرلیگ چین با قانونی که ماه پیش
برای کاهش دستمزدها تصویب شد ،قرار است
بازیکنان خارجی خود را از دست بدهد .دستمزد
بازیکنان داخلی هم به  572هزار پوند در سال
محدود خواهد شد ،در حالی که اکنون بازیکنان
خارجی میتوانند حدود  2.7میلیون پوند در
سال درآمد داشته باشند.
این بدین معنی است که پله ،که اکنون
 13.7میلیون پوند در چین دریافت میکند،
باید از  80درصد آن یعنی  11میلیون پوند
چشمپوشی کند.
اسکار ،بازیکن سابق چلسی ،که ساالنه
 18.87میلیون پوند از باشگاه شانگهای میگیرد،
 85درصد از درآمدش را از دست خواهد داد.

اهداف رئال مشخص شد؛ کهکشانیهای  3در راه

رئال مادرید در نقل و انتقاالت تابستانی
گذشته خریدی نداشت و احتماالً در پنجرهی
زمستانی نیز خریدی نخواهد داست و این احتمال
می رود که پرز این تیم را برای تابستانی شلوغ
در  2021آماده میکند .برخی از نام ها از قبل
به شدت با رئال مادرید در ارتباط هستند ،مانند
داوید آالبا از بایرن مونیخ ،که تابستان سال آینده
به عنوان بازیکن آزاد تبدیل خواهد شد در حالی
که در تیم زینالدین زیدان دو بازیکن (سرخیو
راموس و لوکاس وازکز) وجود دارد که از اول ژانویه
آزاد هستند با سایر باشگاهها مذاکره کنند .مارکا
طی گزارشی اعالم کرد که ممکن بند تمدید یک
سالهی قرارداد مودریچ فعال شود؛ اما برخی از
بازیکنان مثل ایسکو ،مارسلو ،ماریانو دیاز و لوکا
یوویچ آیندهی مبهمی دارند.
در بخش ورودیهای احتماالتی نیز خرید
مهاجم برای رئال مادرید در اولویت خواهد بود.
کیلیان امباپه کسی است که همواره از او به عنوان
هدف بلند مدت خط حملهی رئال مادرید برای
رقابت با کریم بنزما یاد میشود ،به خصوص که
قرارداد مهاجم فرانسوی با تیم پاریسی در سال
 2022به پایان میرسد .اما در این اواخر ارلینگ
هالند مهاجم جوان و نروژی بوروسیا دورتموند نیز
توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
در خط دفاعی نیز ممکن است داوید آالبا برای
رئال مادرید جذب شود ،بازیکنی که رئال بدون
پرداخت پولی و به صورت رایگان میتواند او را
جذب کند .این بازیکن  28ساله در این سالها چند
مصدومیت داشته که البته هیچگاه از سال 2017
به این طرف سه بازی پیاپی را از دست نداده است.
تطبیق پذیری آالبا همچنین می تواند یک سالح
ارزشمند برای زیدان باشد ،که می تواند او را در
پست هافبک میانی ،دفاع چپ یا میانی بازی دهد.
وی در پُست مدافع میانی که اخیرا ً در بایرن مونیخ
موفق بوده میتواند جانشین راموس و زوج رافائل
واران لقب بگیرد؛ البته باید ببینیم که راموس با
لوس بالنکوس تمدید میکند و ماندنی میشود ،یا
اینکه باید جای خود را به داوید آالبا بدهد.
در خط میانی نیز رئال مدتهاست به ادواردو
کاماوینکا بازیکن  17سالهی ِرن فرانسه است و ممکن
است زیدان بازیکن مورد عالقهی خود را سفیدپوش
کند .در این پُست یعنی هافبک دفاعی رئال مادرید
نیاز دارد تا جانشینی مطمئن برای کاسمیرو بیابد و

بصورت چرخشی از جانشین تانک برزیلی با او بازی
بگیرد .امید میرفت که مارکوس یورنته بتواند بازیکن
مطمئنی برای پُست هافبک دفاعی و جانشینی
کاسمیرو باشد؛ اما این بازیکن در نقلوانتقاالت
تابستانی فصل پیش با  40میلیون پوند راهی اتلتیکو
مادرید شد و حاال هر زمانی که کاسمیرو نباشد زیدان
مجبور به استفادهی کروس ،مودریچ یا فده والورده در
پستهای غیرتخصصی شان میشود.
اما بخشی از مشکل رئال این است که به سختی
میتوان بازیکنی را به خدمت گرفت که بدون اعتراضی
نیمکتنشین باشد؛ در حالی که کاسمیرو تقریباً هر
هفته بازی می کند .بنابراین ،محتملترین گزینه برای
سفیدهای مادرید این است که به دنبال یک بازیکن
آینده دار ،شاید بوباکار کامارا از مارسی باشد .این
بازیکن  21ساله زیر نظر آندره ویالش-بواش از دفاع
میانی به میانه میدان آورده شده است و از آن زمان
دیگر به عقب زمین برنگشته است .قرارداد بازیکن
مارسی تا سال  2022اعتبار دارد و به دلیل اینکه
مارسی در وضعیت مناسبی برای نگه داشتن بازیکنان
جوان خود نیست ،خرید ارزانی برای رئال میتوان
متصور شد که خیلی هم هوشمندانه خواهد بود.
پست دیگری که باید به آن توجه شود،
دفاع چپ است .مارسلو دیگر با پیراهن رئال
مادرید مطابق معمول عالی نیست و هر وقت برای

کهکشانیها بازی می کند ،رئال نتیجهی مثبتی
نمیگیرد .رئال خوش شانس بوده است که فرالند
مندی پیشرفت زیادی داشته است و به خوبی
جای مارسلو را برای شاگردان زیزو پر کرده است
و شاید همین مسئله باعث تسریع جدایی مارسلو
از قوهای سپید مادرید شود .رئال در این پُست
سرخیو رگیلون را داشت که فصل پیش عملکردی
خوب و قابل ستایش در سویا داشت و امسال با
 45میلیون پوند از رئال مادرید به تاتنهام پیوست.
به نظر میرسد که رئال با این  45میلیون
پوند برای جذب آنخلینیو مدافع چپ اسپانیایی
منچسترسیتی که بصورت قرضی در آر بی الیپزیگ
بازی میکند ،اقدام کند.این بازیکن  23ساله در
 12مسابقه بوندس لیگا در این فصل چهار گل و
دو پاس گل دارد و همچنین در شش بازی در
لیگ قهرمانان اروپا سه گل و سه پاس گل به ثبت
رسانده است .خرید این بازیکن برای لوس بالنکوس
میتواند هم از لحاظ دفاعی و هم از لحاظ هجومی
خوب و موثر باشد زیرا این بازیکن برخالف مارسلو
پس از نفوذ از سمت چپ دفاعی بهخوبی دوباره در
هنگام ضدحمالت حریف به خط دفاعی برگردد.
در نهایت فلورنتینو پرز اگر بخواهد س ِر کیسه
را شُ ل کند ،این تیم باید برای پُست بال هجومی
راست نیز باید خرج کند زیرا نه مارکو آسنسیو ،نه

رودریگو گوئس ،نه وینیسیوس جونیور و نه لوکاس
وازکز هیچکدام در وینگر راست عملکردی در خور
نام رئال مادرید نداشته اند .تا کنون ادن هازارد نیز
که با انتظارات زیاد از چلسی به جمع شاگردان
زیدان اضافه شد نتوانسته انتظارات را برآورده کند،
هر چند که این ستارهی بلژیکی مصدومیتهای
شدید و طوالنی مدت زیادی را در این یک و نیم
فصل تجربه کرده است.
پرز ممکن است که اقدام به خرید محمد
صالح از لیورپول کند ،صالحی که امکان انتقالش
به رئال یا بارسا را رد نکرد.این بازیکن  28ساله
در دو فصل گذشته به فرم عالی خود ادامه داده
است ،در  15بازی لیگ برتر  13گل به ثمر رسانده
است.در حالی که او در شش مسابقه لیگ قهرمانان
اروپا نیز سه گل به ثمر رسانده است ،و به نظر
میرسد که یک بازیکن در فرم و آمادهگی صالح که
از جناحین میتواند خطرساز شود گزینهی مناسبی
خواهد بود.به نظر میرسد که لیورپول توانایی
پرداخت دست ُمزد درخواستی صالح را ندارد و این
بازیکن در تابستان شاید به یکی از دو تیم بارسا یا
رئال منتقل شود.
بنابر این رئال مادرید ممکن است در
نقلوانتقاالت تابستانی فصل بعد حداقل یکی از سه
بازیکن صالح ،امباپه یا هالند را جذب کند.

برنده جنگ عقل و عشق ،آینده را رقم میزند
لیونل آندرس مسی کوچیتینی ناجی و فوق ستاره همیشگی
بارسایی ها در مصاحبه اش از تحول بزرگی حرف میزند! فردی که به
تازگی بیشترین گل زده برای یک باشگاه را از پله ربوده است ،سخنان
عجیب و با اشکالی را به زبان می آورد .اولین ایراد در حرف های او،
تناقضات گفته هایش با اتفاقات پیرامون و مسائلی است که قبال مطرح
کرده بود .در گذشته مسی اعالم کرده بود خواهان جدایی از بارسا و
عالقه مند پیوستن به منچستر سیتی و کار در کنار پپ گواردیوالست
و دلیل این امر را مشکالت مدیریتی و وجود جوزپ ماریا بارتمئو در
باشگاه میدانست اما مخالفت شدید بارتمئو برای جدایی لیونل باعث
شد مسی بار دیگر پیراهن مقدس کاتاالن ها را به تن کند و اما حاال
شرایط به گونه ی دیگری رقم خورده است و حتی با رفتن جوزپ
بارتمئو ،لئو هنوز برای ماندنی شدن قانع نشده و عقل و استدالالت
وی خواهان خروج آن از کاتاالن هاست.
از طرفی دیگر عالقه بی حد و حصر پوچیتینو سرمربی احتمالی
پاریسن ژرمن و گوادریوال برای جذب مسی بصورت رایگان در فصل آتی،
کار را برای وی دشوار کرده است .البته مسی در مصاحبه دیشبش اعالم
کرد وجود نیمار در فرانسه ،تاثیری در انتقال احتمالی اش به پاریس ندارد
و حضور در رئال مادرید یا اتلتیکو مادرید را منتفی دانست .از سوی دیگر
چیزی که تضادهای فکری مسی و هواداران را تکمیل و تحریک میکند ۳
موضوع است .اولین موضوع اینکه لیونل در گفتگوی آخر مدام از عشق و
عالقه به شهر بارسلون و مردمش ،خاطرات و قصه طوالنی و بلند باالیی که
با این تیم داشته و تعصب خاص خود و خانواده به فضای اسپانیا میگفت

که خود این صحبت ها  ۲بحث ماندن یا رفتنش را در میان میاورد.
نکته اول آن است که درصحبتش محسوس و مشهود بود ،حس
درماتیکی که نسبت به این شهر پیدا کرده و دل کندن از آن سخت
است و اما دومین نکته که خوان مارتی خبرنگار مطرح دنیا نیز صبح
امروز به آن اشاره کرد یک خداحافظی رمانتیک و سراسر عاشقانه از
سوی مسی در مصاحبه دیشبش با نشریه  La sextaشکل گرفت
ولی با این حال هنوز نمیتوان نتیجه گیری قطعی از این موضوع کرد.
دومین موضوعی که در گفتگوی آخر گفته شد صحبت نکردن مسی
با هیچ یک از کاندیدای جدید ریاست بارساست در صورتی که چندی
پیش الپورتا یکی از کاندیدای این ریاست اعالم کرده بود با مسی
گفتگویی راجع به آینده باشگاه داشته و در پیرو این سخن الپورتا،
خبرگزاری های مختلف عالقه مسی به حضور الپورتا در قالب ریاست
جدید بلوگرانا را مطرح کردند.

هندرسون:لیورپول میخواست من را بفروشد

درست بعد از پیوستن از ساندرلند به لیورپول
در سال  ،2011کاپیتان قهرمان تیم یورگن کلوپ
خود را در برابر یک معاوضه دید .کاپیتان قهرمان
لیگ برتر و لیگ قهرمانان میگوید که وقتی
لیورپول میخواست در سال  2012او را به فولهام
بفروشد دوران وحشتناکی را تجربه کرد.
کاپیتان تیم ملی انگلستان آن زمان مانند حاال
انقدر در سطح باالیی نبود و مربی وقت لیورپول،
برندون راجرز ،قصد داشت در معاملهای با فولهام،
او را با کینت دمپسی معاوضه کند .هندرسون این
انتقال را رد کرد و سرانجام به قهرمان باشگاه در
مرسیساید تبدیل شد ،ولی همه چیز میتوانست
متفاوت باشد.
هندرسون به گاردین گفت« :دوران بسیار
سختی بود که به وضوح آن را به خاطر دارم.
داشتیم برای یکی از بازیهای لیگ اروپا برابر هارتز
در آنفیلد آماده میشدیم .مثل همیشه در هتل
مالقات کردیم و بعد ،شخصی در اتاقم را زد و گفت
که سرمربی میخواهد با ما صحبت کند .راستش را
بخواهید فقط یک صحبت ساده بود .فرصتی بود که
من نمیخواستم و به آن عالقهای نداشتم .احساس
میکردم چیزهای بسیاری برای ارائه دارم ،ولی آن
موقع در موقعیت بسیار بدی بودم».
وقتی یورگن کلوپ در فصل 2015-16
به لیورپول آمد ،اوضاع چندان برای هندرسون
تغییر نکرد ،چرا که او  19بازی لیگ را به دلیل

مصدومیت از دست داد«وقتی مربی برای اولین بار
آمد ،برای من خیلی سخت بود ،چون مصدوم بودم.
مدام به من خرده میگرفتند ،بنابراین مدتی طول
کشید تا خودم واقعیام شوم و ریتمم را به دست
آورم .بعد ،به لطف یورگن ،پستم به عقب زمین
تغییر کرد ،چرا که فکر نمیکنم شخص دیگری
میتوانست ببیند که من میتوانم در آن نقش بازی
کنم .زمانهایی هم بود که خوب بازی نمیکردم.
آن موقع بود که عملکردم زیر سوال میرفت.
ولی من به مربی اعتماد داشتم .تالش کردم و
بالغ شدم .واقعا از اینکه این فرصت در اختیارم
گذاشته شد سپاسگذارم ،چرا که همه جنبههای
عملکردم ،چه در دفاع و چه در حمله پیشرفت
کرد«».وقتی فابینیو ،این هافبک تهاجمی ذاتی ،را
به خدمت گرفتیم ،حس کردم به نفع من است،
زیرا میتوانستم کمی جلوتر بازی کنم .وقتی در
این مورد با سرمربی حرف زدم ،استقبال کرد ،ولی
فکر نمیکنم قصد داشت که زود آن را عملی کند».
«خیلی از آن نگذشت که در بازی برابر
ساثهمپتون روی نیمکت نشستم و به عنوان مهاجم
به بازی رفتم و توانستم گل بزنم .از آن موقع حتی
بالغتر شدم .در پایان سال گذشته ،بیشتر به عنوان
شماره  8بازی کردم ،ولی با مصدومیتهای جدی
که در این فصل داشتم ،دوباره کمی عقبتر بازی
کردم .فکر میکنم میتوانم در هر دوی این پستها
تاثیرگذار باشم».

این حد از تناقضات میان صبحت ها باعث شده باز هم  ۲موضوع
پای کار بیایند .از طرفی فرا فکنی مسی و از سوی دیگر دروغ الپورتا
برای جمع کردن رای اعتماد بیشتر نسبت به بقیه کاندید ها را همراه
خویش داشته باشد که خود این ماجرا عالمت سوال بزرگی را در ذهن
هورادارن ایجاد کرده است.عالمت سوال که جوابش قطعا علیه الپورتا
خواهد بود.سومین موضوع در صحبت های مسی،اشاره به تیم جوان
این روز های بارسلونا و تحسین کومان به عنوان فردی شجاع برای
پذیرفتن بارسایی در شرایط آشفته بود که
مسی با گفتن این جمالت ممکن است
در پس زمینه ذهن خود بارسلونای امروز
را تکمیل شده ببیند و کوله بار سفرش
را ببندد .مزاح و شوخی هایی نیز مسی
در برابر سواالت جوردی ایووله انجام داد
که به عنوان مثال وقتی جوردی از وی
پرسید کتاب سفر به منچستر و پاریس
رو میخای یا نه مسی با خنده جواب داد
نه اون هارو برای خودت نگه دار یا وقتی
جوردی ایووله از مسی درباره کانیدای
باشگاه پرسید مسی با خنده جواب داد:
«برخی فکر میکنن من باشگاه رو اداره
و مسئولیت بیشتری دارم در صورتی که
اینگونه نیست».

شماره 3120

اخبار
آیا چینیها اینتر را میفروشند؟

رسانه الرپوبلیکا ایتالیا خبر داده اخبار و
شایعاتی درحال انتشار است که شاید شرکت
چینی سونینگ به دلیل ریاضت اقتصادی و قوانین
سختگیرانه در کشور چین ،مجبور شود پس از تنها
 4سال مدیریت این باشگاه ،دست به فروش اینتر
بزند.
این رسانه نوشته است ممکن است سونینگ
از فوتبال کنار بکشد و سهامش در اینتر را به فروش
برساند .فعال این شایعات تایید نشده اند ولی بنظر
میرسد قوانین سختگیرانه مجدد دولت چین علیه
سرمایه گذاری خارجی مخصوصا در فوتبال ،باعث
شود سونینگ نسبت به سرمایه گذاری در اینتر نیز
سرد شود و کنار بکشد.
حکومت چین اخیرا نیز دستور برداشته شدن
نام مالکان خصوصی از نام باشگاه های فوتبال این
کشور شده بود که اخیرا حتی باشگاه جیانگسو
سونینگ مجبور به تغییر نام شد .الرپوبلیکا نوشته
است که همه گیری کرونا باعث شده تا با وجود
صرف هزینه  102.4میلیون یورویی سونینگ در
سال  ،2020بر روی خزانه این شرکت تأثیر منفی
بگذارد و آنها در مورد اینکه آیا به تیمداری در میالن
ادامه دهند یا خیر ،تجدید نظر کنند.بعد از ظهر سه
شنبه استیون ژانگ رئیس باشگاه اینتر جلسه ای
میان مدیران سونینگ برگزار شد و طرفین در مورد
لزوم کاهش هزینه های باشگاه توافق کردند .این
در حالی است که ژانگ در تابستان امسال رویای
به خودت گرفتن لیونل مسی از بارسلونا را در سر
داشت.پس از این جلسه ،شایعاتی مطرح شد که به
دلیل ریاضت اقتصادی و قوانین داخلی کشور چین،
سونینگ قصد دارد اینتر را به یک بانک سرمایه
گذاری مستقر در لندن واگذار کند.به هر حال
تمامی این اخبار شایعاتی است که در کشور ایتالیا
منتشر شده و هنوز واکنشی از سوی این باشگاه و
یا شرکت سونینگ نشان داده نشده است .با این
حال ،اینتر برای فصل بعد به دنبال عقد قرارداد
با یک شرکت چینی به عنوان اسپانسر جدید این
باشگاه است.
از چین به گوش می رسد که توافق بین
اینتر و هنگچی برای اینکه این شرکت خودرو
سازی از فصل آینده اسپانسر اصلی نراتزوری شود،
نزدیک است .پیرلی که از سال  1995اسپانسر
اصلی نراتزوری به حساب می آید در پایان فصل
قراردادش به اتمام می رسد .رقم ساالنه ای که
پیرلی به اینتر می پردازد با احتساب پاداش ها
حداکثر به  15میلیون یورو می رسد و اسپانسر
جدید این رقم را به  30تا  35میلیون یورو در سال
خواهد رساند .گفتنی است شرکت خودرو سازی
هنگچی که اتومبیل های هیبریدی تولید می کند،
یکی از زیر مجموعه های هولدینگ اورگرانده چین
محسوب می شود.شاید انتشار این اخبار باعث شود
فرضیه واگذاری سهام اینتر توسط شرکت سونینگ
تکذیب شود ولی با این حال تا زمان اعالم خبر
رسمی باید منتظر ماند و دید ماجراجویی های
چینی ها در نراتزوری ،به کجا ختم خواهد شد.

