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انتقاد کاپیتان تیم ملی بسکتبال از حضور افراد ناکارآمد در کادر فنی

تکواندوکاران اعزامی به قهرمانی آسیا

نیکخواه بهرامی  :جای بعضیها
در تیم ملی نیست
شدهباشند.
همچنیــن در ایــن لیســت نــام آرون گرامیپور به
چشــم میخــورد .بازیکنــی کــه همچــون مایــک
رســتمپور ،فیلیپ ،نوید نیکتاش بــه دورگه لقب
گرفتند و با برخوردهای نامناســبی از سوی مربیان،
ملیپوشــان مطــرح و فدراسیوننشــینها روبهرو
شدندوبعیدبهنظرمیرسدهیچیکازآنهادیگربه
ایران برگردند .آنها در ایران تنها دو حامی داشتند؛
مهــران شــاهین طبــع و صمــد نیکخــواه بهرامی
کایپتــان تیم ملی .صمــد نیکخواه بهرامــی در این
خصوص بــه خبرنگار«ایران» گفت« :هر بازیکنی
که خون ایرانی در او جریــان دارد و میتواند به تیم
ملی کمک کند ،باید دستش را بوسید و او را دعوت
ظ نژادپرستانهخودداریکرد».
کردوبایدازالفا 
از سویی لیست کادر سرپرستی و فنی هم اعالم شد
که بــه برخی نامها ایراداتی وارد اســت.یکی از این
نامها زالتکو اســت کــه روزگاری بــا تیمهای نفت
آبادان و توزین الکترونیک در لیگ برتر بســکتبال
توپ زده و بــدون رزومه خاصــی در مربیگری برای

عبادیپور :شما بالهای من برای جنگیدن بودید

کادرفنی انتخاب شده اســت .نیکخواهبهرامی در
این بــاره هم صحبت کرد«:زالتکــو بهدلیل ارتباط
خوبــی که بــا ملیپوشــان ایرانــی دارد بــه ترکیب
تیم اضافه شــده وگرنــه ما مربیــان ایرانــی بهتری
چون محمد عابدینــی ،پویا تاجیــک و ...داریم که
میتواننــد در جمع کادرفنی قــرار بگیرند .به نظرم
زالتکو تنهــا بهدنبال جمع رزومه برای خود اســت
وگرنــه هیــچ کار خاصی بــرای تیم ملــی نمیتواند
انجام دهــد ».در این میان حضــور برخی نامها در
لیست کادر سرپرســتی ،باعث نارضایتی کاپیتان
تیم ملی شــده اســت« :جــای ســؤال دارد .به نظر
مــن وجود این نامها از انتخاب و حمایت باشــگاه
خاصــی خبر میدهــد که ایــن روزها ملیپوشــش
کارهای زیادی در بســکتبال ایــران میکند .من فکر
میکــردم جواد داوری ،رئیس فدراســیون با نیروی
جوانــی اش میتواند بســکتبال را در مســیر خوبی
قرار دهد اما مشــاورهای خوبی نــدارد و از اکنون به
بعد اعالم میکنــم من به هیچ عنــوان حمایتم از
فدراسیونراادامهنمیدهم».

باشگاههای آسیا؛ تجربه متفاوت پاسورملی پوش والیبال پیکان

وادی :نصیحتهای معروف را آویزه گوشم کردم
مهــری رنجبر/رقابتهــای قهرمانــی باشــگاههای آســیا بــرای
محمدطاهر وادی پاســور تیم پیکان ،تجربه دیگری بود .بویژه
که او این بار کنار پاســور نابغه دنیا کار میکرد .بازی کنار ســعید
معــروف بــرای او حکــم کلینیــک بازآمــوزی را داشــت .وادی
میگویــد« :معــروف در ایــن مســابقات خیلــی بــه مــن لطف
داشت .او با نکاتی که به من میگفت و راهنمایی هایش ،سنگ
تمام گذاشــت تا برای تیم ملی وزنهای باشــم .به هر حال
ســعید معروف تجربه زیــادی از رقابتهــای جهانی و
المپیک دارد که میتواند به پیشــرفت من کمک کند.
من هم ســعی کردم همــه نکاتی را که او دلســوزانه به
من میگفــت را در قهرمانی باشــگاههای آســیا انجام
دهم .حتــی نصیحتهایش را آویزه گوشــم کردم و مو
به مو اجرا».
پاسور ملی پوش ،به گفته خودش بعداز این رقابتها
ارتباطش با معروف بیشــتر شده« :من هنوز هم با
سعید در ارتباط هستم و از او سؤاالتی میپرسم و او
هم نکات بیشتری را به میگوید .اینکه چطور کنترل
تیم دســتم باشــد ،بــه هر حال پاســور بهدلیــل اینکه
بازیســاز است ،پست استراتژیک محسوب میشود و
برای اینکه کارها خــوب پیش برود ،باید بازیکنان را
ســوای کاپیتان در شرایط مختلف ،بویژه حساس
خوب کنترل کند .من هم باید با این شــرایط به
میالد عبادیپور برای کنترل تیم کمک کنم».
او معتقد اســت بــازی فینــال را معــروف به

ترکیــب تیــم ملــی تکوانــدو بانــوان بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی آســیا
مشــخص شــد .ناهیــد کیانــی ،مبینــا نعمــتزاده ،زهــرا شــیدایی ،نســترن
ولـیزاده ،زهــرا پوراســماعیل و اکــرم خدابنــده نفــرات برتر انتخابی هســتند که به
مســابقات قهرمانــی آســیا اعــزام خواهنــد شــد .همچنیــن بهدلیل آســیبدیدگی
تکوانــدوکاران وزنهــای چهــارم و پنجــم (شــیدایی و ول ـیزاده) کادر فنــی تیــم
ملــی غــزل ســلطانی و نرگــس میرنورالهــی را انتخــاب کردنــد کــه تــا پایــان هفتــه
کمیتــه پزشــکی فدراســیون در خصــوص میــزان آســیبدیدگی و شــرایط حضــور
م خواهنــد گرفــت.
ایــن تکوانــدوکاران در ترکیــب تیــم ملــی تصمی ـ 

اخبار

پریســا غفاری /رقابتهــای پنجره ســوم انتخابی
جام جهانی  2023برای تیم ملی بسکتبال روزهای
 10و  13تیر برگزار میشود و سعید ارمغانی سرمربی
جدید تیم ملی لیســت اردونشــینان را اعالم کرد.
لیستی که به نوعی تقسیم اراضی شده و  21بازیکن
از 7باشــگاه به تمرینات دعوت شدهاند .البته سهم
بازیکنان شــیمیدر بواســطه بازیکنان شاخصی که
در آن تــوپ میزنند ،بیشــتر اســت .در ایــن میان
تیم قهرمان یعنی شهرداری گرگان همانند بقیه 3
بازیکن دارد که نشان میدهد این تیم چقدر به پری
پتیوابستهاست.
در این شــرایط میتوان اینطور برداشت کرد که با
توجهبهنبودسعیدارمغانیدرایران،لیستبانظر
کامل او داده نشــد ه چرا که در مجارســتان مشغول
تیمــداری بوده و بحثــی از آمدن او نبــوده تا بتواند
لیگ را زیرنظر داشــته باشد .از ســویی این مربی به
نام تئوریسین جوانگرایی معروف است و بعید به
نظرمیرسداسامیچونامیرطاهرخانیومسعود
سلیمانی که باالی  30سال دارند ،توسط او انتخاب

نفــع پیــکان برگرداند« :من ســعی کردم از تجربیــات معروف
بویــژه در بــازی فینال اســتفاده کنم .با اینکه مــا -2صفر عقب
افتادیــم ،امــا معروف بــا کنترل بــازی ،اول آرامش خــودش را
حفظ کرد و بعد طوری کار کرد که حتی روی دو ســتاره خارجی
و باتجربهها هم با پاسهایش تأثیر گذاشــت و نتیجه را به نفع
تیم برگرداندیم .در واقع او با دقت تمام میدانست چه پوئنی
را بــرای کدام بازیکن بســازد ».وادی ،در نبود جواد کریمی
مصدوم ،با تجربهترین پاسور تیم ملی والیبال محسوب
میشــود ،بعید نیست که ســرمربی از او بیشــتر استفاده
کند .البته خودش هنوزمطمئن نیست« :اینکه چه کسی
پاســور اول تیم است ،به نظر بهروز عطایی سرمربی تیم
ملی برمی گردد .من هم با انگیزهتر به اردوی تیم
ملیبرگشتم».
به نظر پاســور ملی پوش پیکان ،ســطح این
دوره رقابتهــای قهرمانــی باشــگاههای
آسیا ،با دورههای قبل فرق داشت« :این
دوره با حضور ستارههای والیبال دنیا با
دورههای قبل قابل مقایســه نبود .من
تجربه حضور در  4 ،3دوره این رقابتها
را دارم امــا بــرای اولیــن بــار  8بازیکن با
تجربه تراز اول دنیا حضور داشتند و همین
باعث شــد تا ســطح رقابتها باال باشد.
البته پیکان هم با قهرمانی ،دوباره آقای
آسیا شد».

کاپیتــان میــاد عبادیپــور،
بــا پایــان کارش در اســکرا
بوهاتــووف و پــاس لیــگا
بعــداز  5ســال ،از باشــگاه
و هــواداران تیــم ســابقش
تشــکر کــرد .او درصفحــه
اینســتایش با نوشــتن پســتی از
آنهــا خداحافظی کرد«:تشــکر
میکنــم از حمایتهــای شــما
و دوســتتان دارم و هرگــز فرامــوش نمیکنــم لحظــات زیبایــی کــه بــا هــم تجربــه
کردیــم .مــن نمیدانــم چطور تشــکر کنــم از همه هــواداران ،فقــط میدانم همه
شــما در قلــب مــن هســتید .شــما بالهــای مــن بــرای جنگنده شــدن بودیــد .من
شــما را دوســت دارم و آرزوی موفقیــت دارم برایتــان ».کاپیتــان میــاد از شــنبه بــا
حضــور در اردوی تیــم ملــی ،تمریــن را کنــار بقیــه ملیپوشــان شــروع کــرد.

 14بازیکن والیبال برای قونیه به صف شدند

بوکسورهای جوان با مبارزاتشان ملیپوشان را اذیت کردند

استکی« :شه بخش»های بیشتری از مناطق محروم شکوفا میشوند
فائــزه زمانی/ایــن روزهــا مســابقات انتخابی تیم ملــی بوکس
در زاهــدان در حــال برگــزاری اســت .انتخابــی ای کــه علیرضا
اســتکی ســرمربی تیم ملــی با ســختگیری ،ملیپوشــان را هم
موظــف به حضور در این رقابتها کرده است.اســتکی ســطح
این رقابتها را باال میداند و معتقد اســت بوکســورهای جوان
با مبارزات خوب موقعیت ملیپوشــان را به خطر انداختهاند.
توگــو بــا خبرنگار«ایــران» دربــاره ســطح رقابتهای
او در گف 
انتخابــی تیم ملی گفت« :ســطح مســابقات انتخابی
تیــم ملــی بــا حضــور ملیپوشــان بــاال رفتــه اســت،
بوکســورهای دیگر هــم خوب کار کــرده و با مبارزات
خوبشــان ملیپوشــان را اذیت کردند .معلوم است
کــه اســتانها بخوبــی روی بوکــس کار کردهاند.
امــروز بوکس ما از یک جا نشــأت نمیگیرد
و خوشــبختانه در کل ایــران پخــش شــده
و در آینــده قطعــاً در مناطــق محــروم
دانیال شــه بخشهای زیــادی خواهیم
داشت ».علیرضا استکی سرمربی تیم
ملی که از باخت پوریا امیری بوکســور
ملیپوش ناراحت است ،در واکنش
بهاینموضوعمیگوید«:متأسفانه
امیری بــازی اول را واگذار کرد و تا
به خود بجنبد دســت حریف باال
رفت.او یکی از بوکسورهای خوب
مــن اســت که حســاب ویــژهای روی او

میکنــم .امیری اســتایل و قدوقواره خوبــی دارد.اگر هم حرفی
زدهام بــه خاطــر این اســت چون حریفش را دســتکم گرفت
از او ناراحت هســتم ».او معتقد اســت سیســتان و بلوچســتان
میزبان ،بهترین شــرایط را برای مبارزه بوکسورها درنظر گرفته
اســت«:میزبانی سیستان وبلوچســتان تا االن واقعاً خوب بوده
اســت.این اســتان باید بیشــتر از اینها حمایت شود.سیســتان و
بلوچســتان با وجــود محرومیت شــرایط خوبی از نظر اســکان
و تغذیــه بــرای  400نفــر در نظــر گرفتــه و بوکســورها تــا امروز
درآرامش و بهترین شرایط مبارزه کردهاند».
اســتکی دربــاره تعویــق بازیهــای آســیایی میگوید«:بــا
تعویق بازیهای آســیایی حــاال تمرکزمان روی مســابقات
قهرمانــی آســیا و انتخابــی المپیــک اســت .در حال
حاضر تاریخ این مســابقات مشــخص نیســت
اما فعالً درخواســت شــروع اردوهــا را از دهم
خــرداد بــه کمیتــه ملــی المپیــک دادهایم.
حــاال این درخواســت باید بررســی شــود تا
در صــورت موافقــت ،اردوهــا را از زمــان
پیشــنهادی شــروع کنیــم .میثــم قشــاقی
یکی از بوکســورهای خوبمان است که بعد
از جراحی کتف دوران نقاهتش را پشت سر
میگــذارد .تعویق بازیهای آســیایی از این
لحاظ به نفع ما شــد تا این بوکســور خوبمان
خــودش را بــه اردوهــا برســاند ولــی در کل
برنامههایمان بهم خورد».

گروه ورزشــی /کیلیان امباپــه باالخره به
همه حواشی ،خبرها و شایعات مربوط
به انتقالش به رئالمادرید پایان داد و با
چرخشــی 180درجهای تصمیم گرفت
در پاریســنژرمن بمانــد و کل فوتبــال
جهان را حیرتزده کند .ستاره فرانسوی
قراردادی سه ساله با تیم پاریسی بست
و پیشــنهاد رئالمادرید را که ســالها به
دنبال این بازیکن است ،رد کرد.
امــا پاریســنژرمن چگونــه کیلیان
امباپه را به تمدید قرارداد و رد پیشنهاد
جــذاب رئالمادریــد متقاعــد کــرد؟!
5ســال و 2مــاه قبــل یعنــی در مــارس
 2017ماجرای کیلیان امباپه شروع شد.
وقتــی ســتاره وقــت موناکــو موردتوجه
رئالمادریــد قــرار گرفــت ،او در ترکیب
موناکــو میدرخشــید و تیمــش را تــا
مراحــل پایانی لیــگ قهرمانان هدایت

امباپه؛ وفادار به باشگاه یا شیفته پول؟

قرارداد نجومی و حق دخالت در همه چیز!

ناصرالخلیفــی رئیس قطــری باشــگاه پاری
ســن ژرمــن بــرای اینکه امباپــه را در باشــگاه
خود نگه دارد ،عالوه بر پیشــنهاد چشــمگیر
مالــی ،اختیاراتــی فراتر از حد یــک بازیکن را
به ایــن بازیکن داده اســت .البته هنــوز مفاد
قــرارداد امباپه با پاری ســن ژرمن به صورت
رســمی اعــام نشــده و همــه چیــز در حــد
گمانیزنی و شنیدههاســت .برخی رســانهها
خبــر دادهانــد کــه ایــن بازیکــن در ســال ۱۰۰
میلیــون یورو حقوق میگیــرد و  ۳۰۰میلیون
یــورو هم پــاداش وفــاداری دریافــت خواهد
کرد .در برخی دیگر عنوان شده که در صورت
فعالشدن همه پاداشها ،امباپه در سه سال
آینده حــدود  ۷۰۰میلیون یورو از پاریســیها
پــول میگیــرد؛ اما پــول همه ماجرا نیســت.

و در کورس رقابت برای داشــتن امباپه
عقب نیفتد.
در ایــن چنــد مــاه اتفاقــات زیــادی
افتــاد امــا هــر دو طــرف کامــاً
حواسشــان جمــع بــود .حتی
یســنژرمن
در بــازی پار 
بــا رئالمادریــد در لیــگ
قهرمانــان ،امباپــه اجــازه
بازی در سانتیاگوبرنابئو را
به دســت آورد و در همان
بــازی اختــاف مدیــران دو
باشــگاه بــه تصویــر

باشگاه پاریسی برای اینکه امباپه را راضی به
ماندن کند ،به او قول داد که اختیاراتی فراتر
از یک بازیکن داشته باشد .بر اساس قرارداد
جدیــد ،امباپه میتواند در جــذب بازیکنان و
حتی تعیین ســرمربی نقش کلیدی داشــته
باشــد .روزنامــه «اکیــپ» فرانســه خبــر داده
اســت که چند ســاعت پس از تمدید قرارداد
امباپــه« ،لئونــاردو» مدیر ورزشــی باشــگاه از
سمت خود برکنار شد .اگرچه پاری سنژرمن
در دوران لئونــاردو بــه تیمی پرســتاره تبدیل
شــده ولی نتوانسته به اهداف مورد نظر خود
کــه مهمتریــن آنها قهرمانــی در اروپاســت،
دست یابد .ضمن اینکه این مدیر در فروش
برخی بازیکنان ناکارآمد و گرانقیمت تیم نیز
ناموفق بود.

کشیده شد .بعد اما امباپه به قطر رفت
و خبــر تمدید قرارداد با ارقامی نجومی
لــو رفت .امباپه دوباره بــه مادرید رفت
اما اینبار برای اســتراحت و به همراه
دو همتیمیاش که سابقه بازی
برای رئالمادرید را داشــتند؛
اشــرف حکیمــی و ســرخیو
راموس.
مجموعهای از اتفاقات،
تعــادل ایــن موازنــه را بــه
ضــرر یکی و بــه نفــع دیگری
بــه هــم زد .پایــان

غیرمنتظــرهای بــرای این داســتان رقم
خورد که بــرای رئالمادرید ناامیدکننده
و بــرای پاریســنژرمن افتخارآمیــز
بــود .امباپــه تبدیــل بــه پردرآمدتریــن
بازیکن پاریســنژرمن و احتماالً جهان
خواهد شــد .او بیــش از 100میلیون یورو
فقــط بابــت امضــای قــرارداد دریافــت
میکنــد .تمدیــد قــرارداد امباپــه عالوه
بــر انگیزههــای مالــی دو عامــل دیگــر
داشــت :یکــی جنبــه احساســی اســت و
اینکــه او نســبت به این شــهر ،این تیم و
البته کشــورش تعصــب دارد و به خاطر
اینکه نتوانسته با پاریسیها قهرمان اروپا
شــود ،خود را مدیون هــواداران این تیم
میدانــد .عالوه بــر آن ،بــرادر کوچکتر
او «اتــان» قراردادش را تا ســال  2024با
پاریسنژرمن تمدید کرده است ،اما از
طــرف دیگر مهاجم 23ســاله پاریس با

پروژه ورزشی جدیدی که از سوی باشگاه
در حــال انجــام اســت ،متقاعــد شــده.
واقعیت این اســت کــه تمدید قــرارداد
امباپــه به معنــای تغییــرات بــزرگ در
پارکدوپرنس اســت .او میخواهد یک
چیزهایــی در باشــگاه عــوض شــود و به
نظر میرســد هیــأت مدیره هــم موافق
اســت .مائوریســیو پوچتینــو هــم اعالم
کرده میخواهد ســال آخر قرارداد خود
را ســپری کند .این یعنی پاریسنژرمن
در صــورت اخــراج او بایــد غرامــت
ســنگینی بپــردازد .او جانشــین رؤیایــی
زینالدیــن زیدان اســت و اگــر امکانش
فراهم شــود ،باید اقدامــات الزم هر چه
که باشــد ،صــورت بگیرد .چنــد روز قبل
رسانههای فرانسه نام او را مطرح کردند
و اینکــه آمدن زیــدان یکــی از کلیدهای
ماندن امباپه در باشگاه است.

خشم و شکایت سازمان لیگ اسپانیا از پاری سن ژرمن

ســازمان لیــگ فوتبــال اســپانیا (اللیــگا)
بــه ریاســت خاویر تبــاس ،بعــد از تمدید
قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن از باشگاه
پاریســی بــه خاطر رعایــت نکــردن قانون
فیرپلی مالی یوفا ،شــکایت کــرد .با وجود
آنکــه کیلیــان امباپــه بــه جدایــی از پــاری
ســن ژرمن و حضور در رئال مادرید عالقه
داشــت اما باشگاه فرانســوی توانست او را
متقاعــد به مانــدن کنــد .گزارشها حاکی
از ایــن اســت که پــاری ســن ژرمــن رقمی
نجومی را به امباپه پیشــنهاد داده است تا
او راضــی به تمدید شــود .کمیتــه برگزاری
رقابتهــای اللیگا بعــد از تمدید قرارداد
امباپــه از ایــن اتفــاق بســیار خشــمگین
شــد و رســماً از پاری سن ژرمن به خاطر

اردوی تیــم ملــی والیبــال ب ،بــرای بازیهــای کشــورهای اســامی ،از
چهارشــنبه شــروع میشــود .اشــکان حقدوســت ،امیرحســین تقــوی،
امیرمحمــد فالحتخــواه ،علــی حاجیپــور ،کاریــل داداشآده ،محمــد
ول ـیزاده ،محمدکاظــم غفــاری ،آرمــان رحمانــی ،اســماعیل طالبــی ،شــهروز
همایونفرمنــش ،قاســم کارخانــه ،ســینا نیکپــور ،امیــن خواجهخلیلــی و عرفــان
جاللینــژاد  14بازیکنــی هســتند کــه بهــروز عطایــی بــه صف کــرد تا از چهارشــنبه
بــا حضــور در اردو کارشــان را شــروع کننــد .بازیهــای همبســتگی کشــورهای
اســامی از  18تــا  28مردادمــاه در شــهر قونیــه کشــور ترکیــه برگــزار میشــود.

تنکابن میزبان جام تختی

مســابقات کشــتی آزاد جــام تختــی روزهــای  ۱۸تــا  ۲۰خــرداد در شــهر
تنکابــن برگــزار میشــود .چهارمیــن مرحلــه انتخابــی تیــم ملــی کشــتی
آزاد قرار است در اوزان ۱۲۵-۹۷-۹۲-۸۶-۷۹-۷۴-۷۰-۶۵-۶۱-۵۷کیل
وگــرم و بــا یــک کیلــو ارفــاق انجــام شــود .از ملــی پوشــان علیرضا ســرلک در
 ۵۷کیلــو ،داریــوش حضرتقلیپــور ،محمدباقــر یخکشــی ،مجیــد داســتان،
ســعید انــوری ،رضــا اطــری در  ۶۱کیلــو ،مرتضــی قیاســی در  ۶۵کیلــو،
امیرمحمــد یزدانــی و مهــدی یگانــه جعفــری در  ۷۰کیلــو ،محمدصــادق
فیروزپــور در  ۷۴کیلــو ،محمــد نخــودی در  ۷۹کیلــو ،احمــد بــذری در ۹۲
کیلــو ،مجتبــی گلیــج و امیرعلــی آذرپیــرا در  ۹۷کیلــو و امیررضــا معصومــی
در  ۱۲۵کیلــو در جــام تختــی کشــتی میگیرنــد.

 ۱۵۰۰یورو پاداش برای طال

هیــأت اجرایــی کمیتــه ملــی المپیــک در جلســه خــود پــاداش پــای ســکو
بــرای بازیهــای کشــورهای اســامی قونیــه را تصویــب کــرد .پــاداش مــدال
طــا  ۱۵۰۰یــورو ،مــدال نقــره  ۱۲۰۰یــورو و بــرای برنــز  ۸۰۰یــورو اســت .ایــن
پــاداش را کمیتــه ملــی المپیــک بــه مــدال آوران پرداخــت میکنــد .در
بازیهــای ســال  ۲۰۱۷کشــورهای اســامی کــه در باکــو برگــزار شــد ،پــاداش
پــای ســکو بــه ترتیــب  ۶۰۰دالر ۴۰۰ ،دالر و  ۳۰۰دالر بــوده اســت .در ضمــن
همچنیــن در ایــن جلســه اعــام شــد کــه  ۴۰تــا  ۴۵میلیــارد هزینــه کلــی
اعــزام کاروان بــه ایــن بازیهــا خواهــد بــود .بازیهــا  ۱۸تــا  ۲۷مــرداد در
قونیــه ترکیــه برگــزار میشــود.

سوژه

پایان ماجرای جنجالی ستاره فرانسوی و رئالمادرید

میکــرد .کیلیــان پتانســیل کهکشــانی
شــدن را داشــت .چنــد مــاه بعــد مارکا
در گزارشــی اختصاصــی خبــر داد دو
باشــگاه در کلیات بــه توافق رســیدهاند
کــه امباپه بــا 180میلیــون یورو بــه رئال
بــرود .در کتاب اخیــر امباپه این گزارش
تأییــد شــده امــا همانطــور کــه خــود
امباپه گفتــه او به این نتیجه رســیده که
رفتــن بــه رئالمادریــد زود اســت و در
آخریــن لحظــه این انتقال منتفی شــد.
در تابســتان  2017رئال نتوانست امباپه
را بگیــرد امــا آنهــا در پنــج ســال بعد از
آنهــم تمام تالششــان را بــرای آوردن
ستاره پاریســنژرمن به اسپانیا کردند.
راهــی طوالنی و ســخت طی شــد .رئال
بارهــا در ســایه فعالیت کــرد ،صبر کرد
و از نظــر اقتصادی وضعیت را ســنجید
تا یک معامله بیســابقه را ترتیب دهد

ورزشی

رعایت نکــردن قانــون بــازی جوانمردانه
مالی شکایت کردند .در بیانیه اللیگا آمده
اســت که پاری ســن ژرمن بازی پاک مالی
را رعایــت نمیکنــد و ایــن بــه ضــرر نظام
اقتصــادی فوتبــال اروپا و بازیکنان شــاغل
در آن اســت .تبــاس ،رئیــس اللیــگا هــم
تمدید قرارداد امباپه را یک توهین بزرگ
بــه فوتبال دانســت و خواســتار برخــورد با
باشــگاه پــاری ســن ژرمــن شــد .اللیــگا در
پــی از دســت دادن فوق ســتارههایی مثل
مسی و رونالدو نتوانسته بازیکن بزرگی در
حد آنهــا را به لیگ خود جــذب کند و این
موضــوع میتوانــد تبعات مالــی و کاهش
حــق پخــش تلویزیونی ایــن بازیهــا را به
همراه داشته باشد.

فینال کنفرانس شرق NBA

میامی باخت را جبران کرد

سومین بازی از فینال کنفرانس شرق رقابتهای لیگ بسکتبال ملی امریکا با
پیروزی تیم میامی هیت مقابل بوستون سلتیکس به پایان رسید تا صدرنشین
جــدول این کنفراس در مرحله گروهی از تیم دوم جدول پیش بیفتد .میامی
هیــت که در بازی دوم خانگیاش به بوســتونیها باخته بــود ،این باخت را در
بــازی ســوم ،اولین بــازی دو تیم در خانه ســلتیکس جبران و با نتیجــه  109به
 103بر حریف خود غلبه کرد .میامی در حال این بازی را برد که از نظر آماری
تیم بوســتون سلتیکس وضعیت بهتری داشت .بوســتونیها  48.6درصد از
 70پرتاب کوتاه و  37.5درصد از  32پرتاب ســه امتیازیشــان را داخل ســبد
انداختنــد .ایــن آمارها برای میامی هیت 43 ،پرتاب موفــق از  92پرتاب کوتاه
( 46.7درصد) و  11پرتاب موفق از  33پرتاب سه امتیازی ( 33.3درصد) بود.

قهرمانی دراماتیک الیپزیگ در جام حذفی آلمان

تدسکو :برای درک این اتفاقات زمان میخواهیم!

دومنیکو تدســکو ،سرمربی الیپزیش ،از قهرمانی تیمش در رقابتهای جام
حذفی آلمان بسیار ابراز خوشحالی کرد .الیپزیش شنبه شب در دیدار فینال
جام حذفی آلمان برابر فرایبورگ قرار گرفت و موفق شد در ضربات پنالتی
برابر این تیم به پیروزی رسیده و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
دو تیــم در وقتهــای قانونــی و اضافه این بازی به تســاوی  1-1رضایت دادند تا ضربات
پنالتی تعیین کننده تیم پیروز و قهرمان این رقابتها باشد و این الیپزیش بود که موفق
شــد بــا نتیجــه  4-2در این ضربات به پیروزی برســد .این قهرمانی اولین جــام در تاریخ
باشــگاه الیپزیش به حســاب میآمد و به همین دلیل از اهمیت بســیار خاص و ویژهای
برای آنها برخوردار بود .تدسکو پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت« :ما چند روز زمان
نیاز داریم تا تمامی اتفاقاتی را که افتاد ،درک کنیم .این بازی برای ما پر از احساسات بود.

پیشنهاد رسمی بارسلونا برای خرید لواندوفسکی

باشــگاه بارســلونا اولیــن پیشــنهاد خــود را بــرای جــذب
روبرت لواندوفســکی ارائه کرده اســت .ظاهراً این باشگاه
پیشــنهادی بــه ارزش  32میلیــون یورو برای جذب ســتاره
لهســتانی به بایرن مونیخ ارســال کرده است .لواندوفسکی
تصمیم قطعی خود را گرفته و قصد دارد فصل بعد چالشی
جدیــد را خــارج از بایــرن تجربــه کنــد .مقصــد مدنظــر او نیز
بارسلوناست و پس از صحبت با ژاوی هرناندز ،متقاعد شده
که در بارســا میتواند به موفقیتهایش ادامه دهد .او منتظر
تصمیم نهایی بایرن مونیخ است چرا که با این باشگاه تا سال
 2023قــرارداد دارد .طبــق ادعای نشــریه مونــدو دپورتیوو،
ارگان نزدیــک به باشــگاه بارســلونا ،اولین پیشــنهاد
رسمی برای ستاره لهستانی از سوی باشگاه
کاتاالن به بایرن ارسال شده و خیلی سریع
نیز با آن مخالفت شده است.

