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تیمملیرابهدستچهکسانیسپردهایم؟
ایــران برخالف  تیم ملی 
وعده های رنگارنگ مسئوالن، 
فقط یک بازی دوستانه دارد 
را  دی  فیفــا  هفتــه  دو  و 
مدیران  ناتوانــی  به خاطــر 
فدراســیون فوتبال از دست 
می دهد اما در ســوی مقابل 
رقیبــان تا جــای ممکن از 
فرصــت موجود بهــره الزم را برده اند. به گزارش ایســنا، در حالی که حدود 
دو هفتــه تا پنجره بازی های ملی باقی مانــده، تیم ملی ایران فقط یک بازی 
دوســتانه هماهنگ شده در موعد مقرر دارد و خبری از برنامه ریزی آن چنانی 

و بسیار خوب برای تیم ملی نیست.
شاگردان دراگان اســکوچیچ فعال می دانند که شانزدهم خرداد در ونکوور، 
دیدار دوســتانه ای را با تیم ملی کانادا خواهند داشت اما از بازی دوم، سوم و 

چهارم خبری نیست.
فدراســیون جهانی فوتبال به علت کوتاه بودن فرآیند آماده سازی تیم های 
ملی ناشی از برگزاری جام جهانی در پاییز که اجازه برگزاری اردوی بلند مدت 
را بــه تیم ها نمی دهد، پنجره بازی های ملی در خرداد را از هشــت روز به دو 
هفته افزایش داد تا تیم ها به جای دو بازی، فرصت انجام چهار بازی دوستانه 

و رسمی را داشته باشند.
فدراسیون فوتبال شانه خالی کرد!

حمید اســتیلی و سایر مسئوالن فدراسیون فوتبال که بارها به مخاطبان و 
طرفداران تیم ملی اطمینان خاطر داده بودند، حاال از این می گویند که شاید 

تیم ملی دو بازی داشته باشد و شاید هم نداشته باشد!
احســان اصولی، سخنگوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال چند روز قبل از 
این مساله پرده برداشت که خبری از سه یا چهار بازی دوستانه نیست و شاید 
دومین بازی دوستانه هم قطعی نشود: »فدراسیون پیگیر است تا بازی دومی 

را هم در کانادا برگزار کند. 
این یک روالی است که االن نمی توانیم نام تیم دوم را بگوییم چون ممکن 

است نشود و هنوز قطعی نیست.«
حمید استیلی در واکنش به این مساله که پیش از این وعده بازی با برزیل 
و آرژانتین داده می شــد امــا اکنون به زحمت یک بازی دوســتانه هماهنگ 
شــده است گفت: »ماهیچ قولی نداده بودیم. چون اصال ما به طور مستقیم با 
آرژانتین و برزیل هیچ مکاتبه ای نداشــتیم. با یک شرکت که کارهای برزیل و 
آرژانتین را انجام می دهد ارتباط داریم و قرار اســت بعد از جام جهانی صحبت 

کنیم.«
وعده های پوشالی کجا رفت؟

طفره رفتن مسئوالن فدراســیون فوتبال از مشکالتی که به جهت کمبود 
بــازی تدارکاتی برای تیم ملی به وجود آمده در حالی اســت که فدراســیون 
فوتبال ایران هم در نخســتین روزهای مشــخص شــدن قرعه ایران در جام 
جهانــی، مکررا از رایزنی و مذاکره برای انجام چهار بازی دوســتانه در خرداد 
و هم چنین دو بازی در شــهریور خبر می داند که همه این قول و قرارها حاال 

رنگ باخته است.
حمید استیلی که امروز می گوید هیچ قولی نداده بود، در روزهای فروردین 
مکررا از هماهنگی برای انجام بازی های آن چنانی سخن می گفت. او در حدود 
یک ماه قبل، درباره برنامه تیم ملی گفته بود: »مهم ترین اردوی ما در خرداد 
ماه اســت. با برنامه ریزی که با سکوچیچ و سرپرست فدراسیون فوتبال انجام 

دادیم، ۴ بازی تدارکاتی را در کشور قطر خواهیم داشت.«
شــاید جســورانه ترین و در عین حال غلوآمیزترین اظهارنظرها را حســن 
کامرانی فــر انجام داد کــه از بازی با برزیل و آرژانتین پرده برداشــته بود اما 
جالب تر این که کســی به این سخنان باور نداشت و همینطور هم شد: »دبیر 
فدراســیون فوتبال درمورد اظهارات اســتیلی مبنی بر این که برگزاری بازی 
دوســتانه با تیم های آمریکایی و اروپایی در ماه ژوئن سخت است، عنوان کرد: 
»بــازی با نیوزلند هم تقریباً قطعی شــده و منتظر تایید نهایی آن هســتیم. 
باتوجــه به این که این تیم باید در پلی آف بازی کند اقدامات رویارویی با این 
تیم پشت درهای بسته انجام شده است. یک بازی هم با کانادا پیش بینی شده 
که این موضوع منوط به اعزام تیم به کانادا اســت. کارها در حال انجام است 
و شک نکنید که در دو فیفا دی پیش رو بازی های خوبی برگزار خواهیم کرد. 
برزیــل و آرژانتین باید با هم در قطر بازی کنند و ما هم به احتمال فراوان در 

قطر با آن ها مصاف خواهیم داد.«
از این همه صحبت و وعده و وعید حاال فقط یک بازی دوســتانه با کانادا 

باقی مانده است.
در شــرایطی که همه تیم هــای ملی فوتبال صاحب نــام و حاضر در جام 
جهانی در فیفا دی پیش رو چهار دیدار دوســتانه را انجام خواهند داد و سهم 

ایران به لطف مسئوالن دلسوزش، فقط یک بازی است!
مقایسه وضعیت ایران و تیم های آسیایی

این وضعیت وقتی جالب می شود که از وضعیت تیم های آسیایی حاضر در 
جام جهانی با خبر شــوید که چه تدارکات مناسبی را برای تیم های ملی خود 

در نظر گرفته اند اما ایران فقط یک بازی دوستانه خواهد داشت.
ژاپن: )۴ بازی( پاراگوئه - برزیل - غنا - شیلی یا تونس

کره جنوبی )۴ بازی(: برزیل - شیلی - پاراگوئه - ساحل عاج
عربستان )۳ بازی(: کلمبیا - ونزوئال - اکوادور
وضعیت تیم ملی آمریکا هم به این شرح است:

اروگوئه - مراکش - گرانادا )رسمی( - السالوادور )رسمی(
با این وضعیت مشخص است که تیم ملی ایران هر چقدر هم استعدادهای 
خوبی داشــته باشــد و یک مربی تمام وقت این تیم را هدایت کند، باز هم از 

نظر آماده سازی دچار مشکل است.

نگاه

دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ برتر دیروز با انجام 
یک مســابقه در تهران آغاز شــد و امروز هم 7 بازی دیگر 
انجام خواهد شد که استقلل قهرمان لیگ میزبان آلومینیوم 
اراک است و پرسپولیس در تبریز به مصاف تراکتور می رود.
به گزارش فارس، دیدارهای هفته بیست و هشتم در دو 
روز متوالی برگزار می شود. شاید این هفته هم معادالت در 

قعر جدول حل شود.
نگاهی به این مسابقات می اندازیم؛

تراکتور- پرسپولیس 
سرخپوشان تهرانی بی انگیزه اند؟

تراکتــور با حضور در رده ســیزدهم جدول لیگ تقریبا 
بقایش در لیــگ برتر را تضمین کرده با این حال هواداران 
پرشــور این تیم از نتایج تیم در طول فصل به هیچ عنوان 
راضی نیســتند ولی امیدوارند که حداقل فصل را با نتایج 
آبرومند به پایان برسانند بنابراین تراکتوری ها در این بازی 
هم به دنبــال جبران باخت 2 بر یک بازی رفت هســتند 
و هم می خواهند دل هواداران شــان را به دســت بیاورند. 
پرســپولیس هم قهرمانی را از دســت داده اما اگر بخواهد 
بی انگیزه در میدان حاضر شود ممکن است نایب قهرمانی 
فصل هم از دستش برود بنابراین شاگردان گل محمدی به 
دنبال برد هستند. البته بعد از شکست مقابل سپاهان شایعه 
های زیادی در مورد جدایی گل محمدی و دســتیارانش از 
پرسپولیس منتشر شــد ولی آخرین اخبار حکایت از این 
داردکه شــاید فصل آینده هم همــکاری گل محمدی با 
پرســپولیس ادامه پیدا کند. به هر حال جدال قرمزپوشان 
تبریز و تهران همچنان می تواند جذاب شود.پرســپولیس 
برای حفظ رده دوم جدول در تبریز باید برنده شــود وگرنه 
ممکن است این هفته یک پله در جدول لیگ سقوط کند.

سپاهان - شهرخودرو 
برد راحت زردپوشان اصفهانی؟

ســپاهان هفته گذشــته در سیرجان پرســپولیس را 
شکســت داد تا هم اســتقالل را قهرمان زودهنگام لیگ 
کند و هم خودش به کســب نایــب قهرمانی لیگ امیدوار 
شود. زردپوشــان اصفهانی این هفته مقابل تیم قعرنشین 
شــهرخودرو به میدان می رود. تیمی که برای بقا می جنگد 
و کار دشــواری برای ماندن در لیگ برتر دارد اما سپاهان 
کــه این فصل یکــی از مدعیان اصلی قهرمانی به شــمار 
می رفت اکنون به دنبال نایب قهرمانی اســت و اگر در این 
دیدار خانگی پیروز شود و پرســپولیس در تبریز امتیاز از 
دســت بدهد جانشین این تیم در جدول لیگ خواهد شد. 
زهــردار ترین خط حمله لیگ با ۳9 گل زده کار ســختی 
مقابل تیم شــهرخودرو که ۳8 گل خورده نخواهد داشت. 
زردپوشان اصفهانی تازه موتورشان برای درخشش در لیگ 

برتر گرم شــده که مســابقات رو به پایان است. شاگردان 
داود سیدعباســی هم در این هفته ها بازی های زیبایی از 
خود به نمایش گذاشتند و در مسابقه با گل گهر سیرجان 
حتــی ۳ بر صفر از حریف پیش افتادند اما در نهایت برد را 
با تســاوی عوض کردند. شهرخودرو در سه هفته پایانی با 
سپاهان، پرسپولیس و فوالد بازی دارند که امتیاز گرفتن از 

آنها کار آسانی نیست.
پیکان - فوالد؛ بدون حساسیت

پیکان برای اینکه در جــدول لیگ  در رده هفتم باقی 
بماند نیاز دارد که در هر ســه بازی آخرش برنده شــود و 
فوالد خوزســتان هم که با گل گهر در کورس قرار گرفتن 
روی پلــه چهارم جدول اســت به دنبال پیروزی اســت. 
فــوالدی ها البته با یک بازی پرانتقاد مقابل اســتقالل در 
خانه شکســت خوردند و اگر در این بازی هم پیروز نشوند 
شــاید یک پله دیگر در جدول لیــگ پایین بیایند.  به هر 
حال نتیجه این مســابقه حساسیتی از نظر قهرمانی یا تیم 
های ســقوط کننده ندارد و دو تیم هم شاید به فکر اتمام 
مســابقات لیگ برتر باشــند و می خواهند لیگ را با نتایج 
خوب به پایان برسانند، بازی رفت دو تیم با نتیجه مساوی 

یک بر یک تمام شد.
گل گهر - نفت مسجدسلیمان
به فکر بقا مقابل تیم قدرتمند

گل گهر برای حفظ رتبه چهارم جدول لیگ می جنگد 
و می خواهد باالتر از برخــی دیگر از تیم های صنعتی قرار 
بگیرد اما نفت مسجدســلیمان به دنبــال بقا در لیگ برتر 
اســت. گل گهری ها هفته گذشــته در یک بازی پربرخورد 

دربی کرمان را از مس بردند اما نفت مسجدســلیمان سه 
هفته است که روی نوار تساوی گام بر می دارد. روی کاغذ 
شانس گل گهر برای پیروزی بیشتر است مثل دیدار رفت که 
2 بر صفر به پیروزی رسید اما بازیکنان نفت مسجدسلیمان 
قطعا با انگیزه تر هستند.بازیکنان گل گهر بارها گفته اند به 
دلیل کسر 7 امتیاز از این تیم شرایط روحی و نتیجه گیری 

گل گهر دچار افت فاحش شد.
صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان
قطع نوار ناکامی شاگردان منصوریان

نفتی ها از 6 بازی آخر خود در لیگ برتر فقط دو امتیاز 
گرفته اند و اکنون می خواهند در بازی خانگی جبران مافات 
کنند. هرچند نفت آبادان در هفته های قبل هم از داشــتن 
تماشــاگر در ورزشــگاه محروم بود اما علیرضا منصوریان 
سرمربی نفت از مسئوالن استانی خواست که شرایط حضور 
تماشاگران را در ورزشگاه فراهم کنند. نفت با شکست هفته 
گذشته مقابل آلومینیوم اراک با ۳2 امتیاز در رده یازدهم 
ایستاده و نگرانی برای سقوط ندارد ولی همین باخت باعث 
درگیری رســانه ای او با یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه 
آلومینیوم اراک شــد. مس رفسنجان ۴1 امتیازی روی پله 
ششم جدول ایستاده اســت. شاگردان محمد ربیعی بازی 
رفت را با نتیجه ۳ بر صفر برده اند و در تالش هستند که در 

جمع 5 تیم اول جدول قرار بگیرند.
استقالل - آلومینیوم اراک 

جشن غیر رسمی و بدون جام
اســتقالل یک تیم کامل و بدون نقص در این فصل بود 
تیمی که توانست با وجود همه مشکالتی که برایش پیش 

آمد قهرمان لیگ برتر شــود. حاال دیگر استقاللی ها در سه 
هفته مانده به پایان رقابت ها خود را برای ایجاد یک رکورد 
بی نظیر آماده می کنند و می خواهند بدون شکســت جام 
قهرمانی را باالی سر ببرند. تیمی که کمترین گل خورده را 
دارد و بازیکنانش هماهنگ و به دور از حواشــی یک فصل 
سخت کار کرده اند شایسته قهرمانی هم بودند. آبی پوشان 
هفته گذشته فوالد آسیایی را با دو گل شکست دادند و این 
هفته هم به مصاف یک ســرمربی استقاللی دیگر می روند. 
ســیدمهدی رحمتی که هدایت آلومینیوم را برعهده دارد 
می داند شانس زیادی برای پیروزی مقابل استقالل نخواهد 
داشت مگر اینکه بازیکنانش فوق العاده کار کنند و بتوانند 

بازیکنان تکنیکی و با کیفیت استقالل را متوقف کنند.
فجرشهیدسپاسی - ذوب آهن

آخرین تالش های تیم بازیکن ساز
آخرین بــرد فجر در این فصل در هفتــه پنجم مقابل 
پیکان تهران رقم خورد و بعد از آن این تیم دوست داشتنی 
و بازیکن ســاز دیگر رنگ پیروزی را ندیده و حتی با وجود 
انتخاب مجتبی سرآســیایی و انجام بازی های تاکتیکی و 
منظم به برد نرسیده با این حال بازیکنان، مربیان و مدیران 
باشــگاه امیدوارند که در لیگ برتر بمانند.فجری ها باید در 
این سه مســابقه آخر پیروز شــوند و امیدوار باشند نفت 
مسجدسلیمان امتیازی نگیرد. شکست دادن ذوب آهن کار 
راحتی نیست. ذوبی  که هفته گذشته با اشتباه کمک داور 
پیروزی را مقابل تراکتور از دست داد به دنبال برد است اما 
قطعا بازیکنانش مثل بازیکنان حریف انگیزه ندارد ولی اگر 
شاگردان تارتار در این مسابقه پیروز شوند شانس صعود سه 
پله ای در جدول لیگ را دارند. بازی رفت دوتیم با نتیجه 2 

بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.
برنامه مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ برتر:

پنج شنبه 29 اردیبهشت
تراکتور تبریز- پرســپولیس- ســاعت 19- ورزشــگاه  

یادگار امام تبریز
ســپاهان اصفهان- شهرخودرو مشهد- ساعت 19:۳۰- 

ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پیکان تهران- فوالد خوزستان - ساعت 2۰-  ورزشگاه  

پاس قوامین تهران
گل گهر ســیرجان- نفت مسجدسلیمان - ساعت 2۰- 

ورزشگاه  شهید سردار سلیمانی سیرجان
صنعــت نفت آبادان- مس رفســنجان- ســاعت 21- 

ورزشگاه  تختی آبادان
اســتقالل - آلومینیوم اراک- ساعت 21:15- ورزشگاه  

آزادی تهران
فجر شهید سپاسی شیراز- ذوب آهن - ساعت 21:۳۰- 

لیونل مســی، ستاره پاری سن ژرمن، در صدر فهرست 
پردرآمدترین ورزشــکاران جهان قــرار گرفت. به گزارش 
»ورزش ســه«، کانر مک گرگور ســال گذشــته در صدر 
فهرســت پردرآمدترین ورزشــکاران جهان که از ســوی 

فوربس منتشر شده بود قرار داشت. 
برگزاری چند مبارزه مهم و تماشایی خصوصا با داستین 
پویریر و همچنین فروش برنــد جدیدی که این مبارز به 
راه انداخته بود باعث شــد که او در صدر این فهرست قرار 
بگیرد اما امسال خبری از او در فهرست اعالم شده از سوی 
مجله فوربس نیست. این بار این لیونل مسی است که پس 
از جدایی از بارســا و پیوســتن به پی اس جی با امضای 
قراردادی دو ســاله به عنوان بازیکن آزاد به عنوان نفر اول 

این فهرست معرفی شده است. 
بخش مهمی از دلیل حضور این مهاجم آرژانتینی در این 
فهرست به خاطر دستمزدی است که در باشگاه جدیدش 
دریافت می کنــد اما نباید درآمد مربــوط به فعالیت های 

تجاری و تبلیغاتی این بازیکن را نیز فراموش کرد. 
 او در عرض یک ســال اخیر 75 میلیون دالر از طریق 
فوتبال و همچنین 55 میلیون دالر از طریق حامیان مالی 

و تبلیغات دریافت کرده است. 
تنها دو فوتبالیســت دیگر در این فهرست حضور دارند 
که دیدن نام آنها در این فهرست چندان هم باعث تعجب 
نیست. کریســتیانو رونالدو در رده ســوم و نیمار در رده 

چهارم این فهرست قرار گرفته اند. 
از دیگر ورزشکاران سرشــناس حاضر در این فهرست 
می توان به لبرون جیمز، ســتاره بسکتبال، اشاره کرد که 
بین لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو، در رده دوم قرار 

گرفته است. 
ترتیب ورزشــکاران حاضر در این فهرست به شرح زیر 

است:
لیونل مسی - فوتبالیست / 1۳۰ میلیون دالر

لبرون جیمز - بسکتبال / 121.2 میلیون دالر

کریستیانو رونالدو - فوتبال / 115 میلیون دالر
نیمار - فوتبال / 95 میلیون دالر

استفن کری - بسکتبال / 92.8 میلیون دالر
کوین دورانت - بسکتبال / 92.1 میلیون دالر

راجر فدرر - تنیس / 9۰.7 میلیون دالر
کانلو آلوارز - بوکس / 9۰ میلیون دالر

تام بردی - فوتبال آمریکایی / 8۳.9 .میلیون دالر
جیانیس آنتتوکونمپو - بسکتبال / 8۰.9 میلیون دالر

هافبک 25 ســاله تیم ملی فوتبال ایران از نهمین تیم 
باشگاهی دوران فوتبال خود نیز جدا شد.

به گزارش ایسنا، سعید عزت اللهی هافبک خوش نقش 
تیم ملی فوتبال ایران کم کم در حال ثبت یک رکورد جالب 
توجه در زمینه تعویض تیم های باشــگاهی خود است. این 
بازیکــن ایرانی محصول آکادمی ملــوان بندرانزلی تاکنون 
9 تیم داشــته اســت و اکنون به دنبال حضور در دهمین 
تیم باشگاهی خود است. سعید عزت اللهی اغلب به عنوان 
بازیکن قرضی در تیم های باشگاهی خود حضور داشته است 
و چه بســا در صورت ادامه این رونــد بتواند تا پایان دوران 

فوتبال خود یک رکورد جهانی از خود ثبت کند. 
عزت اللهی فوتبال خود را از تیم ملوان بندرانزلی شروع 

کرد و خود را بــه عنوان یک پدیده در فوتبال ایران مطرح 
کرد و خیلی زود راهی تیم اتلتیکومادرید C شد. روستوف، 
آنــژی ماخاچکاال، آمکار، ردینگ، یوپــن، وایله دانمارک و 
الغرافه قطر تیم هایی هستند که این هافبک 25 ساله ایرانی 

در آن ها بازی کرده است.
او به احتمال زیاد یکی از بازیکنانی اســت که برای جام 
جهانی قطر انتخاب خواهد شــد و می تواند در 26 سالگی 
دومین حضور خــود در جام جهانی را تجربه کند و در اوج 

دوران پختگی خود قرار گیرد.
این هافبک ایرانی هنوز نتوانســته اســت خودش را در 
فوتبال اروپــا تثبیت کند. حضور در تیم های رده چندم در 
این قاره چندان به رشد عزت اللهی کمک نکرده است و این 

بازیکن مستعد تیم ملی فوتبال ایران هنوز سال های زیادی 
پیش روی خود دارد و می تواند با انتخاب تیم درســت در 
آینده و ثبات بیشتر در دوران فوتبال، بتواند چه بسا یکی از 

بهترین های پست خود در آسیا باشد.
او با این سن تاکنون در ۴۴ بازی ملی در تیم ملی فوتبال 
ایران توانسته یک گل به ثمر برساند. اگر او را تا چندین سال 
دیگر در تیم ملی فوتبال ایران ببینیم، احتمال زیاد می تواند 
رکــورد تعداد بازی جواد نکونام را نیز بشــکند و رکورددار 
تعداد بــازی در تیم ملی ایران شــود. خیلــی از تیم های 
باشــگاهی که او تاکنون انتخاب کرده است، به فوتبال این 
بازیکن کمک نکرده و باید دید عزت اللهی برای ادامه دوران 

فوتبالش چه تصمیمی  می گیرد.

هفتهبیستوهشتملیگبرتر

 جشن بدون جام استقالل در آزادی؛ پرسپولیس بی انگیزه در تبریز

باالترازرونالدو،لبرونوفدرر

مسیصدرنشینمهمترینجدولورزشجهان!

عزتاللهیبهدنبالدهمینتیمدر۲۵سالگی!

با پایان فصل جاری رقابت های باشــگاهی، قراردادهای 
خیلی از بازیکنان بزرگ در دنیای فوتبال به پایان رســیده 
است و آن ها در اصطالح بازیکن آزاد هستند و می توانند به 
هر تیمی بروند. به گزارش ایســنا و به نقل از مارکا، چندین 
بازیکن در ســطح جهانی وجود دارند که قراردادهای فعلی 
آن ها به پایان رســیده اســت و آینده آن ها هنوز مشخص 
نیست. معلوم نیست این بازیکنان تصمیم به تمدید قرارداد 
خود با تیم هایشان می گیرند یا راهی تیم دیگری می شوند. 
همــه این اتفاقات در نقل و انتقاالت تابســتانی مشــخص 
می شود.  کیلیان ام باپه، پل پوگبا، پائولو دیباال، فرانک کسیه، 
آنتونیو رودیگر و آندریاس کریستنسن باارزش ترین بازیکنان 
در لیست بازیکنان آزاد هستند، اما چندین نفر شاخص دیگر 

نیز هستند که می توانند در تابستان به تیم جدیدی بروند. 
کیلیان ام باپه

طبق گزارش مارکا، رئال مادرید برای جذب این بازیکن 
فرانســوی در تابستان به توافق رسیده است. ام باپه چندین 
پیشــنهاد برای تمدید قرارداد پاری سن ژرمن را رد کرده 
است. کیلیان ام باپه فصل بسیار خوبی را با پاری سن ژرمن 
پشــت سرگذاشــت. او با زدن 26 گل عنوان آقای گلی را 
در لیگ فرانسه به دســت آورد و سهم بسزایی در دهمین 
قهرمانی پاری ســن ژرمن داشت. این بازیکن جوان عنوان 
بهترین بازیکن فصل لیگ فرانسه را به خود اختصاص داد. 
این برای ســومین سال پیاپی اســت که او بهترین بازیکن 
فصل لیگ فرانسه می شود. قرارداد ام باپه با پاری سن ژرمن 

تابستان پیش رو به پایان می رسد این در حالی است که او 
هنوز تمدید نکرده است.

پل پوگبا
پوگبا در سن 29 سالگی منچستریونایتد را ترک خواهد 
کرد و پاری سن ژرمن و یوونتوس خواهان جذب او هستند. 
بازگشت به یوونتوس می تواند انتقال معقول تری باشد، زیرا 
او در گذشــته توانسته بود در آن تیم بدرخشد، اما در عین 
حال پاری سن ژرمن دستمزد بیشتری ارائه می دهد.  بایرن 
با توجه به جدایی تولیســو در تابستان به دنبال جذب یک 
هافبک سرشناس اســت و همین باعث شده تا باواریایی ها 
هم به جذب پوگبا عالقه مند شوند. با آمدن پوگبا و حضور 
کیمیش و گورتسگا خط میانی بایرن قوی تر از قبل خواهد 

شد.
فرانک کسیه و آندریاس کریستینسن

همانطــور که مارکا فاش کرده اســت، هر دو بازیکن در 
تابســتان با بارسلونا قرارداد می بندند، مگر اینکه در آخرین 
لحظه سورپرایز وجود داشــته باشد. در واقع می توان گفت 
کار انتقال این دو بازیکن به بارســلونا برای فصل بعد نهایی 

شده است.
پائولو دیباال

پائولو دیباال یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار یوونتوس 
در ســال های اخیر بوده اســت. این بازیکن بــه جدایی از 
یوونتوس نزدیک شده است و آخرین روزهای خود را در این 
تیم سرشناس تجربه می کند.  دیباال مشتریان زیادی دارد و 
به احتمال خیلی زیاد راهی اینتر می شود. تیم های اتلتیکو 
مادرید، بارسلونا و اینتر همگی به طور جدی به این بازیکن 
عالقه مند هستند و می توانند برای جذب او وارد عمل شوند.

عثمان دمبله
مذاکرات بین ایجنت او و بارســلونا در حال انجام است، 

اما فعال پیشــرفت قابل توجهی وجود ندارد. ژاوی هرناندز 
روی او حســاب می کند و این بازیکن فرانسوی در کاتالونیا 

خوشحال است.
قرارداد عثمان دمبله با بارسلونا تابستان پیش رو به اتمام 
خواهد رسید. این بازیکن فرانسوی مشتریان زیادی دارد و 
هنوز با آبی اناری ها برای تمدید قرارداد به توافق نرســیده 
است. در این بین بایرن با پیشنهاد حقوق سالیانه 18 میلیون 
یورو و قراردادی ۴ ساله به دنبال وسوسه کردن دمبله است.

لوکا مودریچ
همانطور که مارکا در ماه مارس منتشر کرد، هیچ توافقی 
بین مودریچ و رئال مادرید برای تمدید قرارداد حاصل نشده 
است ولی هر دو طرف مایلند که مودریچ برای فصل بعد هم 

در مادرید بماند.
لوئیس سوارز

ســوارز پس از خداحافظی با هــواداران اتلتیکو مادرید 
در بازی روز یکشــنبه مقابل ســویا، اکنون به دنبال مقصد 

جدیدی است. 
او مورد توجه چند باشگاه ایتالیایی و همچنین تیم های 

لیگ برتری مانند استون ویال  قرار گرفته است.
آنخل دی ماریا

انتظار می رود این ملی پوش آرژانتینی از پاری سن ژرمن 
جدا شود و یوونتوس برای جذب او وارد عمل شود.  

کریستین اریکسن
قرارداد شــش ماهه او با برنتفــورد در ۳۰ ژوئن به پایان 
می رســد و این ملی پوش دانمارکی با احتمال بازگشت به 

تاتنهام  روبرو شده است.
نصیر مزروعی

بایرن مونیخ تایید کرد که مدافــع کناری آژاکس را در 
تابستان به عنوان بازیکن آزاد به خدمت خواهد گرفت.

بازیکنانخارجیکهبدونتیمهستند

اوجهیجاندرلیگبرترتکواندو
لیگ  رقابت های  پرونــده 
برتر تکواندو باشگاهی کشور، 
جمعه بــا برگزاری 6 دیدار و 
شناخت تیم های برتر در خانه 

تکواندو بسته خواهد شد.
و  چهارم  هفته  دیدارهای 
پنجــم از دور پایانی مرحله 
نهایی رقابت هــای لیگ برتر 
تکواندو باشگاه های کشور جام خلیج فارس، یادواره شهید مدافع حرم محسن 

حججی، روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه در خانه تکواندو برگزار می شود.
در مرحلــه اول ایــن دوره از رقابت ها، 11 تیم در دو گروه )5 و 6 تیمی( با 
یکدیگر به رقابت  پرداختند که درنهایت تیم های مس سونگون ورزقان، دانشگاه 
آزاد اســالمی، شهرداری ورامین، لوازم خانگی کن، صنعت مس کرمان و پاس 

موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند.
تا پایان بازی های هفته ســوم و در جــدول رده بندی چهار تیم 5 امتیازی 
مس ســونگون ورزقان، لوازم خانگی کن، دانشگاه آزاد اسالمی و صنعت مس 

کرمان شانس های کسب عنوان قهرمانی هستند.
مس ســونگون ورزقان و لــوازم خانگی کن، مدعیان جدی کســب عنوان 
قهرمانی هســتند که برای رســیدن به جایگاه نخســت تالش می کنند. مس 
ورزقان در اولیــن دیدار به مصاف همتای کرمانی خــود می رود. مس کرمان 
خود 5 امتیازی است و می تواند با امتیاز گرفتن از رقیب هم خانواده به کسب 

سکو امیدوار باشد.
مــس ورزقان بعد از این دیدار به مصاف پاس می رود و مس کرمان باید در 
دومین دیدار با دانشگاه آزاد دیگر تیم 5 امتیازی جدول پیکار کند دیداری که 

نتیجه آن یکی از سکونشینان را معرفی خواهد کرد. 
لــوازم خانگی کن هم برای رســیدن به جام قهرمانــی ابتدا در یک مبارزه 
سخت باید با دانشگاه آزاد پیکار کند و سپس به مصاف شهرداری ورامین برود. 

برنامه بازیهای دیدارهای مرحله نهایی به شرح ذیل می باشد؛
 هفته چهارم:

پاس - شهرداری ورامین
مس سونگون ورزقان - صنعت مس کرمان 

دانشگاه آزاد اسامی - لوازم خانگی کن
 هفته پنجم:

پاس - مس سونگون ورزقان
شهرداری ورامین - لوازم خانگی کن

صنعت مس کرمان - دانشگاه آزاد اسالمی

خبر


