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اینتر با کونته ادامه می دهد

لیورپول از شکست فرار کرد

شاگردان یورگن کلوپ که خود را برای
بازی سوپرجام انگلسی برابر آرسنال آماده می
کنند ،امروز در بازی پیش فصل برابر سالزبورگ
به میدان رفته و با درخشش بورستر شکست را
به تساوی تبدیل کردند.
بر خالف انتظار سالزبورگ بازی را بهتر آغاز
کرد و در دقیقه  4این داکا بود که موفق شد
گل اول را وارد دروازه آلیسون کند .این روند
ادامه یافت و باز هم این داکا بود که در دقیقه
 14دروازه لیورپول را باز کرده و برتری تیمش
را دو برابر کرد .در ادامه نیمه نخست تالش
لیورپول برای زدن گل تساوی نتیجه ای نداشت
و سالزبورگ با برتری  2-0راهی رختکن شد.
اما مرسی سایدی ها در نیمه دوم در صدد
حبران برآمدند و باالخره در دقیقه  71به گل
رسیدند .ارسال زمینی میلنر از سمت چپ با
ضربه دقیق بورستر به طاق دروازه همراه شد و
اختالف به حداقل رسید .اما این بازیکن جوان باز
هم درخشان ظاهر شده و در دقیقه  82بورستر
روی اشتباته عجیب مدافع و دروازه بان حریف و
با ضربه ای از پشت محوطه گل تساوی لیورپول
را نیز به ثمر رساند .در ادامه تالش لیورپول برای
زدن گل سوم نتیجه نداد و دو تیم به تساوی
 2-2رضایت دادند.

جوانان رئال مادرید قهرمان چمپیونز
لیگ شد

رائول گونزالس اسطوره رئال مادرید به
اولین افتخار دوران مربیگری خود دست یافت.
تیم زیر  19ساله های رئال تحت هدایت رائول
که در مراحل یک چهارم و نیمه نهایی توانسته
بود یوونتوس و سالزبورگ را در نیون سوئیس
شکست دهد ،در بازی نهایی هم موفق شد 2-3
از سد بنفیکا عبور کرده و برای نخستین بار
قهرمان اروپا شود.
رئال ابتدا با دو گل پیش افتاد و سپس یک
گل دریافت کرد اما در ادامه گل سوم را زد و با
وجود دریافت یک گل ،توانست مقاومت کرده و
برتری  2-3را حفظ کند .گلر رئال در این بازی
یک پنالتی را هم مهار کرد.
رائول گونزالس تابستان گذشته سرمربی
تیم دوم رئال شد ولی پس از نیمه تمام ماندن
دسته سوم اسپانیا او به تیم جوانان رئال بازگشت
تا هدایت این تیم در لیگ قهرمانان زیر  19ساله
های اروپا را برعهده بگیرد.
رئال در رده بزرگساالن  13قهرمانی
چمپیونزلیگ را در کارنامه دارد .رائول خود با
رئال سه لیگ قهرمانان را فتح کرده است که
آخرین بارش سال  2002بود.

واکنش پویول به اخبار جدایی مسی
از بارسا

بعد از دیدار برابر بایرن مونیخ شایعاتی
درباره جدایی لیونل مسی از بارسلونا به گوش
رسید اما شاید کمتر کسی در آن زمان این
موضوع را جدی می گرفت .در کمال تعجب اما
این اتفاق حاال به واقعیت نزدیک شده و فوق
ستاره آرژانتینی در آستانه جدایی از بلوگرانا قرار
گرفته است؛ موضوعی که طی ساعات آینده به
تایید رسانه های مختلف دنیا نیز رسیده است.
حاال در جدیدترین اظهارنظر کاپیتان سابق
بارسلونا و اسطوره این باشگاه به خبر جدایی
مسی واکنش نشان داده است .کارلس پویول در
توییتر خود در این باره نوشت« :همه احترام و
تحسین ما برای لئو .دوست من ما از تو حمایت
خواهیم کرد».

نقش جالب یوپ هاینکس
در سه گانه بایرن

نشریه بیلد فاش کرد یوپ هاینکس بعد از
اخراج نیکو کوواچ به مدیران بایرن پیشنهاد داده
هانسی فلیک را به عنوان سرمربی جدید انتخاب
کنند و در واقع او در این موفقیت نقش داشته
است .جالب اینجاست اولین بازی این سرمربی
دیدار دشوار و حساس مقابل دورتموند مدعی
بوده که همان مقطع یوپ هاینکس با هانسی
فلیک که اتفاقا پراسترس و عصبی هم بوده
تماس می گیرد و به او اعالم می کند که خیالش
راحت باشد ،زیرا بایرن در این دیدار با  3یا  4گل
به برتری دست می یابد.
این تماس باعث آرامش هانسی فلیک می
شود و جالب اینجاست پیش بینی هاینکس به
طور کامل محقق می شود .بایرن مونیخ در بازی
مبابل دورتموند با نتیجه  4-0به برتری دست
یافت و این سرآغاز فصل تاریخی هانسی فلیک
و در نهایت این سه گانه ارزشمند بود .هاینکس
در همان مقطع نیز در مصاحبه ای به تمجید از
فلیک پرداخته و او را بهترین گزینه برای هدایت
بایرن تلقی کرد.

شماره 3033

 5دلیل مسی برای جدایی از بارسلونا

اخبار
جلسه آنتونیو کونته با مدیران اینتر ساعتی
قبل تمام شد و جانلوکا دی مارتزیو مدعی شد
توافقات بین طرفین حاصل شده و کونته در
اینتر ماندنی است .امروز جلسه ای بین استیون
ژانگ ،مالک چینی باشگاه و دیگر اعضای کادر
مدریتی با آنتونیو کونته برای صحبت و نتیجه
گیری مشترک در مورد استراتژی و برنامه های
فصل بعد برگزار شد که در نهایت طرفین برای
ادامه پروژه با یکدیگر به توافق رسیدند.
در بیانیه رسمی که در وب سایت اینتر
منتشر شده آمده است« :جلسه امروز بین این
باشگاه و آنتونیو کونته برای ایجاد تفاهم و
همسوسازی استراتژی ها سازنده بود و بر همین
اساس ادامه پروژه با کونته انجام می شود».
در روزهای اخیر اخباری در مورد عدم
رضات کونته از شرایط باشگاه اینتر و احتمال
جدایی او منتشر شده بود که به سرانجام نرسید.
از مکس آلگری به عنوان جدی ترین گزینه
جانشینی کونته نام برده شده بود .به نظر می
رسد اختالفات کونته با مدیران اینتر نیز حل
شده ،زیرا پیر آسیلیو و پپ ماروتا هم در این
تیم ماندنی شدند.

5

روزنامهصبحايران

چند روز پس از آنکه ستاره آرژانتینی علیه
مسئوالن باشگاه بارسلونا موضع گیری کرد،
حاال او به سوژه اول دنیای فوتبال تبدیل شده و
عالقمندانش منتظر تعیین تکلیفش برای فصل
آینده هستند.
شکست سنگین بارسلونا در لیگ قهرمانان
آسیا شلعه های اختالف لیونل مسی با مسئوالن
باشگاه بارسلونا را شعله ور کرد تا ستاره آرژانتینی
لب به انتقاد از وضعیت موجود بگشاید.
شاید در روزهای ابتدایی مطرح شدن
این انتقادات حتی بد بین ترین هوادار بارسلونا
هم تصور نمی کرد و مسی و باشگاه برای ادامه
همکاری به بن بست برسند اما این اتفاق رخ داده
و حاال طرفین با مواضع خاص خودشان به مشکل
خورده اند.
لیونل مسی اصرار به جدایی دارد و تمام
بندهای قراردش را مرور کرده تا بتواند راهی برای
فرار داشته باشد .در مقابل مدیران باشگاه هم تمام
روزنه های ورود پیشنهادات به باشگاه را بسته اند
و تاکید کرده اند هر تیمی که مسی را می خواهد
باید با خودش مذاکره کند.
رئیس باشگاه بارسلونا قصد ندارد به هیچ
عنوان فوق ستاره سالهای اخیر تیمش را از دست
بدهد .مسی اما به پایان راه با بارسا رسیده و می
خواهد شرایط جدیدی را تجربه کند .او در تست
پزشکی بارسلونا شرکت نکرد و قصد دارد از جمع
آبی و اناری های نوکمپ جدا شود.
 5دلیل مسی برای جدایی از بارسلونا

 25اگوست سال  2020به روزی سیاه در
تاریخ بارسلونا تبدیل می شود و لیونل آندرس
مسی قصد دارد بارسلونا ،باشگاه همه زندگی اش،

لیونل اصرار به جدایی دارد

تیمی که سالها با افتخار برایش بازی کرده و به
باالترین سطوح تاریخ رسیده را ترک کند .به نظر
می رسد دیگر صبر لیونل مسی لبریز شده و این
اتفاق مربوط به امروز و دیروز نیست و مدت هاست
شرایط باعث ناراحتی او شده است.
-1رابطه ضعیف با مدیریت باشگاه
لیونل مسی هرگز در این ساله رابطه خوبی
با جوزپ بارتومئو و هیئت مدیره باشگاه نداشته و
اگرچه چندین بار پای برگه تمدید قرارداد را اامضا
کرده ،اما واقعیت اینجاست که لیونل مسی با کادر
مدیریتی باشگاه از سال  2015ارتباط مناسبی
نداشته است .در واقع لیونل مسی مدت هاست
قصد جدایی دارد و در این چند فصل اخیر نیز
عشق او به بارسلونا مانع این اتفاق شد ،اما شکست
سنگین در مونیخ دیگر صبر مسی را لبریز کرد و او

را به فکر تغییر انداخت.
 -2جدایی ارنستو والورده و البته جانشین او
ستاره آرژانتینی همیشه با سرمربیان بارسلونا
از سال  2004رابطه خوبی داشته است .فرانک
ریکارد ،پپ گواردیوال ،تاتا مارتینو ،تیتو ویالنووا،
لوئیز انریکه (با وجود برخی اختالفات) و والورده
همگی سرمربیانی بودند که هماهنگی قابل قبولی
با این بازیکن داشتند .اما باشگاه به یکباره والورده
را برکنار کرده و بدتر از آن جانشینی به نام کیکه
ستین را برگزید که نتایج اخیر و فاجعه بار بارسلونا
را رقم زد.
 -3اختالف نظر کامل با مدیران ورزشی
از نظر لیونل مسی عملکرد باشگاه در فصول
اخیر یک فاجعه واقعی بوده است .برنامه ریزی بازی
ها و اردوهای پیش فصل مناسب نبوده ،بازیکنانان

اخبار
به جای مرتضی پورعلی گنجی؛

خوبی در تابستان به ترکیب اضافه نشده اند و پول
فروش نیمار را بدتر از این نمی شد استفاده کرد.
رابطه لیونل مسی با رابرت فرناندز و اریک آبیدال
بسیار ضعیف بود و از نظر کاپیتان ،اشتباهات
متوالی در هر فصل باعث شد توان بارسلونا برای
رقابت کردن کمتر شده و این تیم دیگر جایی در
بین بزرگان نداشته باشد.
 -4خداحافظی با لوییس سوارز زیبنده نبود
اگر لیونل مسی در روزهای اخیر و بعد از
شکست سنگین مقابل بایرن مونیخ در مورد رفتن
از بارسلونا تردید داشت ،اتفاقات این چند روز دیگر
باعث اطمینان یافتن او از این تصمیم شد .رونالد
کومان ،سرمربی جدید بارسا در تماسی کوتاه با
لوییس سوارز عذر او را خواست و این رفتار باعث
شدت یافتن عصبانیت مسی شد ،زیرا او بهترین
دوست خود در رختکن را از دست داد .کاپیتان
بارسلونا معتقد است لوییس سوارز بعد از این همه
سال درخشان شایسته احترام بیشتری هنگام
خداحافظی بوده است.
 -5این پروژه برنده نیست
علیرغم همه شایعات مبنی بر جدایی ،حقیقت
این است که لیونل مسی منتظر دیدار با سرمربی
جدید یعنی رونالد کومان بود تا پیشنهادات او برای
فصل جدید را بشنود .مسی به هیچ وجه در مورد
آنچه از سرمربی هلندی شنیده بود قانع نشده و با
خود فکر کرد اگر در این سن و سال می خواهد به
کسب عناوین ادامه دهد و در صدر دنیای فوتبال
باقی بماند ،بارسا دیگر برایش بهترین گزینه نیست.
بازیکنان احتمالی جدید مدنظر مسی نیستند و
او فکر می کند بارسلونا با کومان نیز به موفقیت
نخواهد رسید.

پیروزی قدرت سنت بر قدرت پول جدید

در آن لحظاتِ نابِ شادی در اردوی بایرن ،دوربینهای اطرافِ
زمین «یاس» و «ناامیدی» را در طرف مقابل شکار میکردند .لنزهایی
که روی نیما ِر الغر اندام و درمانده ،نشسته روی نیمکت پاریسن
ژرمن زوم شده بودند .قابیهای از یک دلشکستگی کامل که میتوان
تکتکشان را همانند یک هنرپیشه با نامهایی خاطرهانگیز در دل
ِ
«اشک چشمهایش»« ،خیره به میدان» و حتی
تاریخ به ثبت رساند؛
میان دستها».
«سری
ِ
اجازه دهید کمی ماجرا را هنریتر کنیم و از زاویه بسته به آن
بنگریم .زاویهای که اتفاقاً باز هم به نیمار ختم میشود .زاویهای که
چکیده کل ماجرا را برای ما روایت خواهد کرد .بله؛ نیمار مبهوت
مانده بود ،اشک میریخت و حسرت میخورد .درست همانند کل تیم.
در واقع این تصویر نیمار ،بهترین شرح حال از شرایط پاریسنژرمن
به حساب میآمد .فوقستاره برزیلی گرانقیمتترین بازیکن فعلی
جهان فوتبال است و تیمش پرهزینهترین پروژه تاریخ فوتبال.
دوران حرفهای جونیور با پول شکل گرفته و جاهطلبیهای باشگاه
فعلیاش از همین طریق تقویت میشود .او ستارهایست که فقط
عدم درخشش خودش میتواند نگرانی را رگهایش تزریق کند .او
شاهزاده جوانیست که با آرزوی پادشاهی پا به  PSGگذاشت .به قول
کارشناسان؛ نیمار میوه مدرن میلیونرهای پاریسی است.
تالش او ،تالش باشگاه به حساب میآید؛ برای بردن ذهن و
قلبها ،برای اثبات بزرگی و ارزش ،برای به رسمیت شناخته شدن و
پذیرش .هم او و هم  ،PSGفتح لیگ قهرمانان را تنها راه دستیابی به
اهداف خود میدانستند و هر دو در آخرین گام ناکام ماندند .آخرین
گام که بارها میتوانستند طی کنند اما آنقدر فرصت از دست دادند تا
گل رقیب تقالی آنها را طوالنیتر کند.
یک ِ
در قابهای ثبت شده از فوقستاره برزیلی ،نه فقط احساساتِ
نیمار بلکه آرزوهای او و تیماش نیز به تصویر کشیده شده .آرزوهایی
که اکنون تنها باید با حسرت به آن بنگرند و برای آرام کردن دلشان،
ِ
داستان به ظاهر فردی اما در
روایت یک
وعده آینده را به خود بدهند.
ِ
ِ
روایت انفرادی
باطن جمعی .این در حالیست که در طرف مقابل هیچ
وجود ندارد؛ نه سانتر هنرمندانه «جاشوا کیمیش» ،نه ضربه سر دقیق
«کینگزلی کومان« ،نه باال بردن جام توسط «مانوئل نویر» .در طرف
مقابل شادیهای دسته جمعی به ثبت رسیده تا قصه همانند همیشه
ِ
روایت گروهی باشد.
در طرف آلمانی یک
اینجا دیگر به دنبال آنالیز دقیق و موشکافانه نباشید چرا که
بایرن تنها با یک اختالف جزیی ،تیم بهتری در فینال بود .در لیسبون،
نیروهای هجومی هر دو تیم را استعدادهای درخشانی تشکیل

میداند و یکی از جذابترین فوتبالهای سالهای اخیر را در مقابل
چشمان میلیونها بیننده تلویزیونی به تصویر کشیدند تا هیجان و
عشق را به فوتبالدوستان هدیه دهند .یک درا ِم قابل هضم مملو از
جنبوجوشهاش سریع و آتشین.
پیش از شروع مسابقه ،همه از ضعف خط دفاعی دو تیم
میگفتند اما آنها در این جدال شاهدش بودیم بینقصی هر دو
توازن به تمام معنا .اگر ضربه «روبرت
تیم در فاز دفاعی بود .یک
ِ
لواندوفسکی» به تیر دروازه خورد ،در عوض پاس کاتبک به «کیلیان
سنگربان باواریاییها
امباپه» نیز با ضربهای نه چندان فنی در آغوش
ِ
به راحتی آرام گرفت.
هر دو تیم در پی کسب یک سهگانه داخلی و اروپایی بودند؛
لیگ ،جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا .با این حال هیچکدام از تیمها
چیزی نبودند که از آنها انتظار میرفت .بایرن پیروز شد چون یک
قدم به آن نزدیکتر بود .چون در مونیخ «قدرت» از سیستم برمیآید
و نه از استعداد فردی نفرات.
ضمن اینکه «هانسی فلیک» شجاعت این را داشت که به
انتقادات بیتوجه بماند و تیم تحت رهبریاش را با تفکراتِ
خاص
ِ
خود به میدان بفرستد .خط دفاعی بایرن در طول فصل عادت خود در
خصوص جلو کشیدن را هرگز ترک نکرد .امری که منتقدین بارها در
خصوص آن به فلیک هشدار دادند .اما سرمربی به بازیکنانش اطمینان
داشت .او میدانست که دست به یک ریسک زده و پاداش آن را نیز
به خوبی گرفت.
جان پاریسیها را
در این بین اما یک اتفاق ،یک حقیقت ،روح و ِ
به آتش میکشد؛ هویت بازیکنی که شکستشان را رقم زد .بازیکنی
که در پاریس متولد و بزرگ شد ،به عنوان یک کودک به آکادمی
جوانان پاریسنژرمن پیوست ،تا  18سالگی هم تیمی «پرسنل
کیمپمبه» مدافع ثابت قهرمان فرانسه بود و بعد از  9سال به تیم
رقیب رفت و زیر آرزوهای پاریس کبریت گرفت.
«کینگزلی کومان» اولین بازی خود برای تیم بزرگساالن پاریس
را در  16سالگی انجام داد و تبدیل به جوانترین بازیکن تاریخ این
باشگاه شد .با این حال همانند «پل پوگبا»« ،انگولو کانته» و حتی
«کیلیان امباپه» بعد از مواجه باشگاه با پیشنهادی هنگفت به فروش
رفت! کومان در سال  2014پس از ناامیدی به خاطر کمبود فرصت
بازی در تیم زادگاهش ،راهی یوونتوس شد .او به ایتالیا رفت و از
آنجا بار سفر به مقصد مونیخ بست .ستارهای که پاریسنژرمن را
نه خانهاش بلکه هدفی برای نابودی دید و با تمام وجود از تخریبش
لذت برد .این در حالیست که کومان فقط  24سال سن دارد و در

مجموع  20عنوان مهم را کسب کرده .هر فصل او به عنوان بازیکن
حرفهای با کسب عنوان قهرمانی لیگ داخلی به پایان رسیده است؛
دو بار با پاریسنژرمن ،یک مرتبه با یوونتوس و پنج نوبت با بایرن
مونیخ .به بیانی سادهتر میتوان گفت که کومان جواهریست که از
ِ
کف پاریس رفته.
جدال یکشنبه شب ،رویارویی دو دیدگاه فوتبال بود؛ قدرت
ِ
قدیمی و قدرتِ پول جدید .با پیروزی بایرن فع ً
ال میتوان نتیجه
گرفت که سنت برنده راند نخست شده است .میلیونرهای پاریسی
یک دهه به دنبال جا ِم نقرهای لیگ قهرمانان بودند ،میلیاردها دالر
برای رسیدن به آن هزینه کردند و این تابستان بیش از هر زمانی به
آن نزدیک شدند ولی باز هم ناکام ماندند .با این حال اجازه ندهید
تنها یک عکس و یک قاب شما را به اشتباه بیاندازد چرا که این قاب
تمام داستان را بازگو نمیکند .پاریس این جدال را باخت اما شکست
نخورد .آنها اهداف بلند مدتی دارند و حضورشان در همین نقطه نیز
یک موفقیت بزرگ محسوب میشود .پس یک دهه تزریق پولهای
ِ
نفت خلیج فارس ،پاریسیها همان هوایی را تنفس کردند که تیمهای
بزرگ به درون خود میکشند .پاریسیها پا به فینالی گذاشتند که تیم
بزرگی همچون منچسترسیتی با صدها میلیون پوند هزینه ،همچنان
در حسرتش به سر میبرد .بله؛ قاب اشکهای نیمار تصویر نهایی
پایان کتاب .همچنان فرصت وجود دارد؛ یک
یکشنبه شب بود اما نه
ِ
ِ
فرصت دیگر و باز هم فرصتی بعد.
بدون هیچگونه ترسی بیان کرد؛
در پایان باید این حقیقت را
ِ
پولهای جوان به زودی تبدیل به قدرتهای با تجربه میشوند و
شورشیان تبدیل به طبقه حاکم خواهند شد .پاریس دوباره به اینجا
بازخواهد گشت .این روشی است که فوتبال آن را ساخته و به آن
عمل میکند .در ارتفاعی معین ،اشکها هرگز طوالنی نخواهند ماند.

ساوتگیت و توضیح درباره علت دعوت ستاره یونایتد

مدافع انگلیسی منچستریونایتد یعنی هری
مگوایر چند روز پیش به دلیل درگیری با پلیس
در کشور یونان ،دستگیر شد و جنجال بزرگی به
پا کرد .این بازیکن  27ساله پنج شنبه و جمعه
شب را در بازداشت سپری کرد تا روزهای سختی را
پشت سر گذاشته باشد .همچنین ساعتی پیش رای
نهایی دادگاه اعالم و مشخص شد که این بازیکن
مقصر بوده است تا دردسرهایش چند برابر شود.
پیشبینی میشد که هری مگوایر بعد از
جنجال به وجود آمده در لیست تیم ملی انگلیس

حضور نداشته باشد اما سرمربی این تیم یعنی
گرت ساوتگیت مدافع منچستریونایتد را به تیم
ملی دعوت کرد .او درباره این تصمیم گفت « :من
با هری صحبت کرده ام و بینشی از این داستان
دارم که با تمام مسائل مطرح شده متفاوت است.
در این باره شما میتوانید با توجه به آگاهی های
تان درباره اتفاق تصمیمگیری کنید.
من رابطه فوق العاده ای با هری دارم و دلیلی
ندارد به صحبت هایش شک کنم .مهم این است
که او می داند من در این لحظه به طور کامل از

بوروفکس چیست؟ حربه مسی برای پیروزی در دادگاه

از دیشب در گزارشهای رسانههای اسپانیایی
درباره شوک بزرگ نقل و انتقاالت تابستانی یعنی
اعالم لیونل مسی به باشگاه بارسلونا مبنی بر
اینکه او قصد ترک نوکمپ را دارد بارها به کلمه
بوروفکس اشاره شده .بوروفکس نوعی از فکس
است که در اسپانیا مورد استفاده قرار میگیرد .اما
این نوع فکس چیست و چه کاربردی دارد؟
بوروفکس یکی از خدماتی است که توسط
پست اسپانیا ارائه میشود .از این سرویس برای
ارسال اسنادی استفاده میشود که فرستنده
میخواهد از رسیدن آنها به مقصد مطمئن باشد
و همچنین میخواهد خیالش راحت باشد که
محتوای فکس کامل و دست نخورده به مقصد
خواهد رسید .زمانی که فرستنده میخواهد به
شکل حقوقی از رسیدن فکسش به مقصد در
تاریخی مشخص اطمینان حاصل کند در اسپانیا
از بوروفکس استفاده خواهد کرد .دادگاه رسید
بوروفکس را به معنای یک سند قانونی قبول
خواهد کرد.
بوروفکس توسط یک دستگاه فکس معمولی

به اداره پست اسپانیا ارسال میشود .اداره پست از
این فکس چند کپی برابر اصل تهیه کرده و سپس
آن را به صورت فیزیکی به گیرنده میفرستد و البته
رسید آن را در اختیار فرستنده قرار میدهد.
مسی بر روی بندی در قرارداد خود تکیه دارد
که به او اجازه میدهد در پایان فصل قرارداد را
یک طرفه فسخ کند .این بند البته در تاریخ 31
می منقضی شده ولی وکالی مسی میگویند طول
کشیدن بیشتر فصل به دلیل اپیدمی کرونا به این
معنی است که تاریخ مورد اشاره هم باید به زمانی
دیرتر منتقل شود .مسی در فکس خود به بارسلونا
اطالع داده که میخواهد قبل از پایان رسمی
فصل ،باشگاه را ترک کند .وکالی مسی میگویند
پایان فصل به معنای پایان چمپیونزلیگ یعنی
 23آگوست بوده .مسی با استفاده از بوروفاکس
میتواند دادگاه را مجاب کند که درخواستش را
در تاریخی قبل از این به باشگاه ارسال کرده است
(گفته میشود این تاریخ  20آگوست بوده) .در
نتیجه مسی مدعی است که از نظر قانونی توان
استفاده از آن بند و فسخ قراردادش را دارد.

وی حمایت کردهام .در حال حاضر نمی خواهم به
فرضیه های موجود توجهی داشته باشم .همانطور
که گفتم هری از اتفاق به وجود آمده پشیمان است
و دفاعیات خود را دارد که به موقع آنها را اعالم
خواهد کرد».

ساوتگیت درباره دعوت دو ستاره منچستر
یونایتد و منچستر سیتی یعنی میسون گرین وود و
فیل فودن نیز گفت « :هر دوی آنها بازیکنان بسیار
عالی هستند که می توانند برای مدت ها برای تیم
ملی انگلیس به میدان بروند».

حضور مهرداد محمدی در العربی
قطعی شد

مهرداد محمدی بازیکن ایرانی با تیم
العربی قطر به توافق رسیده و در حال حاضر
در قرنطینه به سر میبرد .روزنامه «الرایه» قطر
در خبری جدایی مرتضی پورعلی گنجی مدافع
ایرانی از تیم فوتبال العربی قطر و پیوستنش
به تیم شنژن چین را به صورت رسمی اعالم
کرد .این رونامه نوشت« :مهرداد محمدی بازیکن
فصل گذشته تیم آوس پرتغال و هموطن پورعلی
گنجی جانشین این بازیکن در العربی می شود.
محمدی در دوحه و در دوران قرنطینه به سر می
برد و خبر توافق و قراردادش در روزهای آینده
اعالم می شود».
لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛

مهلت بیشتر  AFCبه عربستان برای
ارسال اسامی بازیکنان

کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست
عربستان برای تمدید مهلت ارائه لیست بازیکنان
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا موافقت کرده است.
به گزارش «اسکای اسپورت» عربستان،
کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراسیون
عربستان برای تمدید مهلت اسامی بازیکنان حاضر
در لیگ قهرمانان آسیا موافقت کرده استAFC .
پیش از این روز هفتم سپتامبر ( ۱۷شهریور) را به
عنوان مهلت پایانی ارسال اسامی بازیکنان برای تیم
های شرکت کننده در لیگ قهرمانان تعیین کرده
بود ولی به باشگاه های عربستان این فرصت داده
شده است که تا روز دهم سپتامبر ( ۲۰شهریور)
اسامی خود را ارائه کنند .ادامه رقابت های لیگ
قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا از روز  ۲۴شهریور به صورت
متمرکز در کشور قطر برگزار می شود .پرسپولیس،
استقالل ،سپاهان و شهرخودرو چهار نماینده ایران
در این دوره از بازی ها هستند.
باوجود توافق با پورتو؛

تالش باشگاه اسپورتینگ برای جذب
مهاجم ایران

در حالی که گفته میشود مهدی طارمی با
باشگاه پورتو پرتغال به توافق رسیده است ،باشگاه
اسپورتینگ در تالش برای جذب این مهاجم ایرانی
است .ظاهرا بعد از توافق مهدی طارمی با باشگاه
پورتو ،باشگاه های دیگر برای جذب این بازیکن و
انصرافش از حضور در پورتو دست به کار شده اند.
پورتو هنوز قرارداد با طارمی را به صورت رسمی و
نهایی اعالم نکرده است و در حال رایزنی با باشگاه
ریوآوه بر سر جزئیات این معامله است .روزنامه
«رکورد» پرتغال خبر داد باشگاه اسپورتینگ قصد
دارد طارمی را به خدمت بگیرد .این روزنامه نوشت:
«اسپورتینگ در تالش است تا طارمی را با دستمزد
 ۱.۲میلیون یورویی از پورتو به لیسبون منتقل کند اما
پورتو روی صحبت های مهدی طارمی برای پیوستن
به این تیم اعتماد کرده است».روزنامه «اوجوگو» هم
مشابه همین خبر را کار کرده و تاکید کرده که طارمی
باوجود توافق با پورتو از سایر تیم ها پیشنهاد دارد.
مدافع تیم ملی ایران:

جداییام از العربی موقتی است

مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت :از دو تیم
دیگر قطری پیشنهاد داشتم و می توانستم چند
فصل دیگر در لیگ این کشور بمانم .مرتضی پورعلی
گنجی مدافع ایرانی تیم فوتبال العربی قطر بعد از
دو فصل حضور در این تیم ،به صورت قرضی راهی
لیگ چین شد و با پیراهن تیم شنژن به میدان
می رود .پورعلی گنجی پیش از این هم در لیگ
چین و در تیم تیانجین سابقه بازی دارد.پورعلی
گنجی بعد از ترک قطر در صفحه اینستاگرام خود
پیامی را درباره وضعیتش منتشر کرد .در بخشی
از پیام مدافع تیم ملی ایران آمده است« :به خاطر
احساس خوبی که همیشه در قطر داشتم می توانم
بگویم این کشور سرزمین دوم من است .از بازی در
لیگ ستارگان و استفاده از امکانات بی نظیر این
کشور همیشه لذت بردم و هیچ وقت احساس غربت
نکردم چرا که قطری ها با من مثل یک هموطن
خود برخورد می کردند .من برای ادامه حضور در
خلیج فارس هم از دو تیم دیگر قطر پیشنهاد داشتم
و می توانستم چند فصل دیگر در قطر بمانم ولی
فکر کردم بهتر است که یک مقدار آب و هوا را تغییر
دهم و فضای متفاوتی را تجربه کنم .چیزی که در
آینده به من کمک خواهد کرد .خوشبختانه انتقالم
صرفه مالی خوبی باشگاه داشت و این یک جدایی
موقت اما رمانتیک از فوتبال قطر خواهد بود».

