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اخبار

خلیلزاده :بابت جدایی فتحاهللزاده ناراحتم

درخواست رئیس فیفا از
فدراسیونها برای مهار کرونا
رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال از همه
فدراسیونهای عضو خواست که به توصیههای
سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه با کرونا عمل
کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از  ،elsportشیوع
روزافزون کرونا در کشورهای مختلف جهان نه
تنها تهدیدی جدی برای سالمتی بازیکنان است
بلکه همه لیگهای معتبر را هم تعطیل کرده و
این احتمال زیاد است که رقابتهای بزرگی مثل
المپیک و یورو  2020هم به تعویق بیفتد.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دراینباره پیامی
برای همه فدراسیونها داشت .او گفت :از همه
فدراسیونها میخواهم که برای جلوگیری از
انتشار ویروس همه توصیهها را رعایت کنند .در
وسط این شرایط بحرانی باید توان و قدرت خود
را به همه نشان دهیم و به خوبی از هواداران،
بازیکنان ،مربیان و همه کسانی که با ورزش
در ارتباط هستند حمایت کنیم .این بسیار مهم
است که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا
بهترین تصمیمها را بگیریم و چنین چیزی نیاز به
همکاری همه دارد.
رئیس فیفا ادامه داد :از همه فدراسیونهای
عضو میخواهم به توصیههای سازمان بهداشت
جهانی عمل کنند و برای از بین بردن این وبای
جهانی همکاری کنند .برای شکست دادن
ویروس نیاز به همکاری و تالش زیادی داریم.

بیرانوند نامزد بهترین دروازهبان
پنالتیگیر آسیا

توئیتر لیگ قهرمانان آسیا از علیرضا بیرانوند
به عنوان یکی از چهار دروازهبان پنالتیگیر آسیا
نام برد.
به گزارش ایسنا ،صفحه توییتر لیگ قهرمانان
آسیا در حالی که این رقابتها با تعطیلی روبهرو
شده است اقدام به نظرخواهی از کاربران خود
درباره بازیکنان شناخته شده در این قاره کرده
است .جدیدترین بحث در این صفحه مربوط
به پنالتیگیرترین دروازهبان در آسیاست که
علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران و
پرسپولیس به عنوان یکی از گزینهها معرفی شده
است .کاربران میتوانند پنالتیگیرترین دروازهبان
آسیا را در این بخش انتخاب کنند.
آنته کویچ (گلرولینگتون فونیکس استرالیا)،
محمد فرزال (جوهور دارالتعظیم مالزی) و سان
تائه (کاشیما آنتلرز) سایر نامزدهای این بخش
هستند .هرچند علیرضا بیرانوند تاکنون در لیگ
قهرمانان آسیا پنالتی سیو نکرده است ولی بارها
در تیم ملی ایران و رقابتهای باشگاهی در ایران
موفق به این کار شده است.

اخبار
ابتالی  ۳۵درصد تیم والنسیا
به کرونا

فروش بازیکنان حقیقت ندارد
خبرهایی که در هفتههای اخیر از باشگاه
استقالل به بیرون درز پیدا کرده است ،نشان از
حال و روز نه چندان خوب آبیهای پایتخت دارد؛
از پرونده شکایت های بازیکنان و مربیان خارجی
یو
این تیم گرفته تا آشفتگی در سطح مدیریت 
لزاده با اشاره به آنها ،ضمن
حاال اسماعیل خلی 
شفافسازی ،نگرانیهای هواداران را مورد توجه
قرار داد و به پرسشهای مبهمی که پیرامون این
باشگاه شکل گرفته است ،پاسخ داد.
بابت جدایی فتحالل هزاده ناراحتم
استعفای علی فتحالل هزاده مورد موافقت
ریاست مجمع باشگاه استقالل قرار گرفته است.
متاسفانه وی به دلیل بیماری امکان ادامه فعالیت
را نداشت .فتح الله زاده یک استقاللی متعصب
و از بزرگان باشگاه استقالل است .بابت جدایی
وی ناراحتم اما به هر حال استقالل خانه او است
و امیدوارم با مشورتهای خود در ادامه کار یار
و یاور این باشگاه باشد و هر چه زودتر سالمتی
خود را به دست بیاورد .فعال مسئولیت باشگاه
برعهده من خواهد بود تا در اولین فرصت نسبت
به ترمیم هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل جدید
باشگاه اقدام شود.
هیئت مدیره استقالل به اعضای اقتصادی
توانمند نیاز دارد
در جلسهای که با مسعود سلطانیفر ،وزیر
ورزش و جوانان و ریاست مجمع باشگاه استقالل
داشتم قرار بر این شد که در اولین فرصت چند
عضو اقتصادی توانمند به هیئت مدیره باشگاه
اضافه شود تا بتوانیم مشکالت مالی را به زودی
برطرف کنیم .در عین حال مثل یک سال گذشته
که مدام در حال برطرف کردن مشکالت اقتصادی
باشگاه بودیم بازهم همه تالش خودمان را انجام
خواهیم داد .تصمیم گرفتم به دلیل پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا ،ساختمان اداری باشگاه را
تعطیل کنم .درباره زمین تمرین جلسه مثبتی
داشتهام و قرار است که زمین مناسب برای شروع
تمرینات مجدد تیم فراهم شود.
هدف من شفافیت است
شرایط سختی بر باشگاه حاکم است .اغراق
نیست اگر بگویم سختترین روزهاست .هدف
من شفافیت است .ارائه گزارش صادقانه به
هواداران .از هواداران میخواهم که به مبالغ
طلبها دقت کنند .به نرخ دالری که از  ۱۳به ۱۵
هزار تومان رسیده .با همه این اوصاف امیدوارم
بتوانیم یکبار دیگر استقالل را از بند میلیاردها
تومان بدهی رها کنیم.
عملکرد خوب باشگاه در پرونده شفر
حکمی که فیفا درباره مطالبات وینفرد شفر علیه
باشگاه استقالل صادر کرده کمتر از  ۲۵۰هزار
دالر است .شفر حدود  ۳۰۰هزار دالر از باشگاه به
خاطر فعالیتش در فصل  ۹۸-۹۷بابت چهار ماه
حقوق و پاداشهایش طلبکار بود که با دفاعیات
خوب و مستدل باشگاه تمام پیشبینیهایی
که درباره پرداخت بیش از یک میلیون دالر به
شفر مطرح شده بود ،منتفی شد .این مبلغ باید
تا اواسط فرودین ماه به وی پرداخت شود .در
تالش هستیم تا با شخص او به توافق برسیم و
مطالباتش را در چند قسط پرداخت کنیم.
پرونده بویان
درباره طلب بویان به دادگاه  CASاز طرف
باشگاه نامه زده شده است که یک ماه فرصت
بدهند .هنوز پاسخی به درخواست استقالل

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل به طور شفاف و دقیق وضعیت بدهیهای باشگاه به بازیکنان و مربیان خارجی را تشریح کرد و دل نگرانی های
هواداران این تیم را پاسخ گفت.

فتح اهلل زاده
یکاستقاللی
متعصب و از
بزرگانباشگاه
استقالل است.
بابت جدایی
وی ناراحتم
اما به هر حال
استقالل خانه او
است
داده نشده و درصورت مخالفت با درخواست
استقالل ،باید  ۳۰۰هزار دالر به اضافه هزینه
دیرکرد پرداخت کنیم.
پرونده جپاروف
طلب سرور جپاروف حدود  ۹۰هزار دالر است
که جهت پرداخت تا اوایل اردیبهشت ماه از وی
فرصت گرفتیم.
پرونده منشا
طلب گادوین منشا حدود  ۴۰هزار دالر است که
جهت پرداخت تا اوایل اردیبهشت آینده فرصت
داریم.
پرونده ایسما
باشگاه استقالل بابت حق انتقال ایسما باید
 ۱۲۵هزار دالر به باشگاه پاختاکور پرداخت
میکرد .پاختاکور اعالم کرده که به فیفا شکایت
خواهد کرد .البته هنوز شکایتی نکرده و اگر این
شکایت انجام شود دستکم  ۳الی  ۴ماه طول
میکشد تا رأی نهایی فیفا صادر شود.
مانده حساب استقالل در فیفا؛  ۳۵۰هزار دالر
است
یک نامه از طرف باشگاه استقالل برای فیفا
ارسال شده و از آنها خواستیم طلب سرور جپارف،
گادوین منشا ،مارتین فورکل و سه وکیل را از
محل پول بلوکه شده باشگاه استقالل در فیفا به
طور مستقیم پرداخت شود که امید زیادی داریم
تا فیفا با این درخواست موافقت کند .مبلغ باقی

گزارش آس از یک تصمیمگیری ویژه
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مانده باشگاه در فیفا حدود  ۳۵۰هزار دالر است.
اخطار میلیچ و بودوروف
وکالی میلیچ و بودوروف به باشگاه استقالل
اخطار و  ۱۵روز مهلت دادهاند تا طلبشان
پرداخت شود.
فروش بازیکنان صحت ندارد
تمام اخباری که درباره فروش بازیکنان تیم
استقالل مطرح میشود ،گمانهزنی است و
واقعیت ندارد .پیشبینی خودشان را خبر میکنند
که باعث نگرانی هواداران میشود .کاش در این
روزها که مردم به اندازه کافی نگران هستند،
کمی منصف باشیم و باوجدان عمل کنیم و به
این شایعهسازیها نپردازیم .باشگاه استقالل مثل
هر باشگاهی در دنیا حق خرید و فروش دارد اما
در این شرایط چنین تصمیمی تحت هیچ عنوان
مطرح نشده است.
مراقب منافع استقالل در لیگ برتر هستیم
به هر حال این احتمال وجود دارد که تا
اواخر خردادماه امکان برگزاری مسابقات لیگ
و جام حذفی مهیا نشود .سازمان لیگ حتما
درباره وضعیت نهایی هر دو جام ،از باشگاه ها
نظرخواهی الزم را انجام خواهد داد .ما در لیگ
و جام حذفی شانس قهرمانی داریم و هواداران
مطمئن باشند که هوشیار هستیم و اجازه
نمیدهیم منافع و حق مسلم تیم استقالل دچار
مشکل شود .در صورت عدم برگزاری مسابقات

پیشنهادمان را برای تعیین و تکلیف لیگ به طور
رسمی از طریق رسان ه باشگاه اعالم خواهیم کرد.
تست کرونای من منفی بود
به فکر پرداختی به بازیکنان و مربیان تیم
هستم .خودشان میدانند که همیشه با آنها
صادق بودم .این شایعه که دچار ویروس
کرونا شدم ،صحت ندارد .آزمایش هم دادم
و جوابش منفی بود .کسالت دارم اما تمام
تالشم را خواهم کرد تا در سریعترین زمان
پرداختیهایی به اعضای تیم داشته باشم.
خوشبختانه حقوق پرسنل باشگاه پرداخت
شده و امیدوارم درباره تیم هم بتوانم در چند
روز آینده این کار را انجام دهم .ما حتی در
تعطیالت نوروز هم تعطیل نخواهیم بود و
به کمک همکارانم تالش خواهیم کرد تا به
پروندههای مالی رسیدگی کنیم.
تلویزیون اینترنتی باشگاه فعالتر میشود
قصد داشتم به برنامه فوتبال برتر بروم اما
بیمار هستم و پزشکم صالح ندانست که این
کار را انجام دهم .همیشه سعی کردم پاسخگوی
رسانهها باشم .از این پس هم طبق صحبتهایی
که با مدیر رسانهای باشگاه انجام دادم ،قرار شد
بازیکنان از طریق تلویزیون اینترنتی باشگاه بیشتر
با هواداران در ارتباط باشند .قصد داریم این
حقوق رسانهای را بهتر از گذشته رعایت کنیم تا
منجر به درآمدزایی برای باشگاه شود.
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برابــرآراء صــادره هيــات موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبــت اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبــت بيلــه ســوار تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده اســت  .لــذا مشــخصات
متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زيــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز آگهي ميشــود
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضيــان اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ
انتشــار اوليــن نوبــت آگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســليم و پــس از
اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضايــي تقديــم نماينــد .
 -1مهــدی منصــوری فرزندحمدالــه بــه شــماره شناســنامه 731صــادره از مشــگين شــهر بــه شــماره ملــی
1671484673در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن زراعــی بــه مســاحت 64276/83متــر مربــع قســمتی از پــالک
15اصلــی واقــع در قــره ســاواالن بخــش 21اردبيــل حــوزه ثبــت شهرســتان بيلــه ســوار
 -2علــی جنتــی بيلــه ســوارفرزند جنــت علــی بــه شــماره شناســنامه 21صــادره از بيلــه ســوار بــه شــماره ملــی
6019759504در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن زراعــی بــه مســاحت 10850متــر مربــع قســمتی از پــالک 111
فرعــی از 60اصلــی واقــع در قــره قجــل بخــش 21اردبيــل حــوزه ثبــت شهرســتان بيلــه ســوار
 -3پرويــز ناصــر امينــی فرزندحمــزه بــه شــماره شناســنامه 557صــادره از بيلــه ســوار بــه شــماره ملــی
60169403033در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن زراعــی بــه مســاحت 21783متــر مربــع قســمتی از پــالک
18فرعــی از -81اصلــی واقــع در قشــالق نريمــان بخــش 21اردبيــل حــوزه ثبــت شهرســتان بيلــه ســوار
تاريخ انتشار نوبت دوم 99/1/14 :
تاريخ انتشار نوبت اول 97/12/28 :

رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بيله سوار-غالمعلی مدحی

1973

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای  /خانــم احمــد صادقــی دارای شناســنامه شــماره  2801873225بشــرح دادخواســت بکالســه  3 ، 981809ش
از ايــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان عــزت صادقی بشناســنامه
 2802154249در تاريــخ  93/4/20در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه انمرحــوم منحصــر اســت
بــه  -1احمــد صادقــی فرزنــد عــزت ش ش  2801873225صــادره از خــوی پســر متوفــی  -2احــد صادقــی فرزنــد
عــزت ش ش  2803687021صــادره از خــوی پســر متوفــی  -3عارفــه صادقــی فرزنــد عــزت ش ش 2801874035
صــادره از خــوی دختــر متوفــی  -4مليحــه صادقــی فرزنــد عــزت ش ش  2803322145صــادره از خــوی دختــر
متوفــی  -5لطيفــه صادقــی فرزنــد عــزت ش ش  2803322145صــادره از خــوی دختــر متوفــی  -6ظريفــه فــروخ
زاده فرزنــد حســن ش ش  2801871931صــادره از خــوی همســر متوفــی اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور را يــك مرتبــه آگهــی مــی نمايــد تــا هــر كســی اعتراضــی دارد و يــا وصيــت نامــه از متوفــی نــزد
او باشــد از تاريــخ نشرنخســتين آگهــی ظــرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .

رئيس شعبه سوم شورای دادگاه حل اختالف خوی – جعفر زاده چهراقی

1970

در میان تردید شروع بازیه ا

آغاز حمل مشعل المپیک توکیو با
شرایط خاص
مشعل سی و دومین دوره بازیهای المپیک
قرار است از روز پنجشنبه با حضور رئیس
جمهور یونان حرکتش به سمت توکیو را آغاز
کند.
به گزارش مهر ،در حالی که هنوز به
درستی مشخص نیست این دوره از بازیها
در همان تاریخ  ۳تا  ۱۹مرداد سال آینده
برگزار خواهد شد یا نه ،کمیته المپیک یونان
در تدارک مراسم تحویل مشعل این دوره از
بازیها به ژاپنیهاست .یونانیها قصد دارند
روز پنجشنبه هفته جاری طی مراسمی ویژه
که با حضور «ماترینا ساکالروپولو» رئیس
جمهوری جدید این کشور برگزار خواهد شد،
مشعل سی و دومین دوره بازیهای المپیک را
به ژاپنیها تحویل دهند .براساس برنامهریزی
صورت گرفته به دلیل شیوع ویروس کرونا با
تدابیر خاص برگزار خواهد شد و تعداد کمی از
نمایندگان کمیته برگزاری بازیهای المپیک در
آن حضور خواهند داشت .این مراسم توسط دو
حمل کننده از یونان و دو حمل کننده از ژاپن
در استادیوم ملی یونان و پشت درهای بسته
برگزار خواهد شد .این مراسم به دلیل نگرانی از
شیوع ویروس کرونا در استادیوم یونان و پشت
درهای بسته برگزار میشود .مسئوالن ژاپنی نیز
قصد دارند از هفته آینده مراسم حمل مشعل
المپیک در این کشور را از شهر فوکوشیما آغاز
کنند .سی و دومین دوره بازیهای المپیک
قرار است از  ۳تا  ۱۹مردادماه سال آینده به
میزبانی توکیو ژاپن برگزار شود که البته هنوز
مشخص نیست با گسترش کرونا در دنیا این
بازیها سر موقع برگزار شود یا با چند ماه تأخیر
همراه شود.

بارسلونا با راه حل شیلیایی قهرمان اللیگا میشود!

برابــرآراء صــادره هيــات موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبــت اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبــت بيلــه ســوار تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده اســت  .لــذا مشــخصات
متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زيــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز آگهي ميشــود
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضيــان اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ
انتشــار اوليــن نوبــت آگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســليم و پــس از
اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضايــي تقديــم نماينــد .
 -1صالــح پــور ميــرزا فرزنداميــر اصــالن بــه شــماره شناســنامه 17صــادره از بيلــه ســوار بــه شــماره ملــی
6019559762در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن زراعــی بــه مســاحت  24512متــر مربــع قســمتی از پــالک
55اصلــی واقــع در مســتعلی بيگلــو بخــش 21اردبيــل حــوزه ثبــت شهرســتان بيلــه ســوار
 -2علــی جنتــی بيلــه ســوارفرزند جنــت علــی بــه شــماره شناســنامه 21صــادره از بيلــه ســوار بــه شــماره ملــی
6019759504در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن زراعــی بــه مســاحت 39150متــر مربــع قســمتی از پــالک 110
فرعــی از 60اصلــی واقــع در قــره قجــل بخــش 21اردبيــل حــوزه ثبــت شهرســتان بيلــه ســوار
تاريخ انتشار نوبت دوم 99/1/14 :
تاريخ انتشار نوبت اول 97/12/28 :

رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بيله سوار-غالمعلی مدحی

باشگاه والنسیا اعالم کرد  ۳۵درصد تیم
(بازیکنان و کادر فنی) به ویروس کرونا مبتال
شده اند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،شمار
مبتالیان به ویروس کرونا در والنسیا افزایش
یافت .تنها دو روز پس از اعالم ابتالی پنج نفر
از اعضای تیم اسپانیایی (گایا ،گارای و مانگاال به
همراه پزشک و یک عضو کادر فنی) این باشگاه
اعالم کرد بازیکنان و اعضای کادر فنی دیگری
تست کرونایشان مثبت بوده است .والنسیا
نام آنها را فاش نکرد اما اعالم کرد که همه آنها
بدون عالئم و در خانههایشان تحت مراقبت و
قرنطینه هستند .همچنین برنامه درمانی خود
را طبق روال انجام میدهند .باشگاه اسپانیایی
همچنین از ابتالی  ۳۵درصدی تیمش
(بازیکنان و کادرفنی) به کووید  ۱۹خبر داد و
اعالم کرد این اتفاق به خاطر دیدار برابر آتاالنتا
در میالن و مستایا رخ داده است.

باشگاه رئال مادرید تمام برنامهاش را روی جذب دو ستاره جوان فوتبال
جهان گذاشته است.
به گزارش ورزش سه ،رئال مادرید در سالهای آخر بازی کریستیانو
رونالدو و پس از رفتن او از این تیم ،مهرههای گمنام زیادی را در ترکیب
خود داشته و دارد و اثری از باشگاه کهکشانی را در آن نمیبینیم ،اما
فلورنیتنو پرز برنامههایی برای بازگشت رئال به تیمی پ ُرستاره و دوست
داشتنی را دوباره در سر دارد.
روزنامه مارکا اسپانیا عنوان کرده کیلیان امباپه و اِرلینگ هالند ،دو ستاره
کنونی فوتبال اروپا که یکی  ۲۱و دیگری  ۱۹سال سن دارد ،دو هدف اصلی
باشگاه رئال مادرید برای تقویت خط حملهاش هستند و پرز به دنبال این
است تا هرطور شده رضایت این دو بازیکن را از باشگاههای پاریسنژرمن
و دورتموند بگیرد.
رئیس باشگاه رئال مادرید در نقل و انتقاالت تابستانی اخیر هم نگاه
ویژهای به امباپه داشت ولی واقعیت این است که خرید این ستاره تیم

پاریسی تا قبل از سال  ۲۰۲۱امکانپذیر نخواهد بود و به همین دلیل
کهکشانیها امیدوار هستند در آیندهای هر چه نزدیکتر این ستاره
فرانسوی را به خدمت بگیرند.
هالند نیز که کمتر از سه ماه است با انتقال به دورتموند و درخشش در
این تیم ،نام خود را بر سر زبانها انداخته و دیگر ستاره جوان فوتبال جهان
است ،دیگر گزینه جدی رئال مادرید برای تابستان  ۲۰۲۰محسوب میشود
و مادریدیها بیشتر از امباپه ،این مهاجم نروژی را به درهای باشگاهشان
نزدیکمیبینند.
امباپه که بعد از درخشش در موناکو راهی پاریسنژرمن شد و طی سه
سال اخیر برای این تیم به میدان رفته ،در فصل جاری با به ثمر رساندن
 ۱۸گل در  ۲۰مسابقه در صدر جدول گلزنان لوشامپیونه فرانسه است و در
کنار آن موفق به دادن چهار پاس گل شده است که آماری فوقالعاده برای
یک مهاجم  ۲۱ساله به حساب میآید.
او با وجود سن پایین ،پنج سال است در سطح اول فوتبال فرانسه بازی

میکند و عالوه بر کسب قهرمانیهای متعدد در این کشور ،توانسته جام
جهانی را هم باالی سر ببرد که تمام این مسائل موجب شده چشم رئالیها
به او دوخته شود.
این ستاره فرانسوی که پیشبینی میشود طی سالهای آینده و بعد از
پایان سلطه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ،بیشتر از همه بازیکنان برای
به دست آوردن توپ طال شانس داشته باشد ،در ماههای اخیر با پاریسیها
به مشکل خورده و این موضوع نیز میتواند او را به رئال مادرید نزدیکتر
کند.
اروینگ هالند نیز که در دور رفت فصل  ۲۰۱۹-۲۰در سالزبورگ اتریش
عضویت داشت و در  ۱۴مسابقه آمار چشمگیر  ۱۶گل را ثبت کرد ،در
نقل و انتقاالت زمستانی به دورتموند پیوست ،اما هیچ بعید نیست رئال
مادرید با پرداخت رضایتنامه این ستاره  ۱۹ساله ،او را در تابستان آینده
به خدمت بگیرد.
هالند بعد از پیوستن به دورتموند نمایش خیره کنندهای داشته و موفق
شده در  ۸مسابقه بوندس لیگا  ۹گل به ثمر رساند و عالوه بر آن در یک
مسابقه جام حذفی یک گل و در دو بازی لیگ قهرمانان اروپا دو گل بزند
تا مجموع گلهای او در  ۱۱مسابقه برای زنبورها به  ۱۲گل برسد و یک آمار
عالی برای خود بر جای بگذارد.
اما در این بین رئال مادرید در حالی چشم به جذب امباپه بهعنوان
ابرستاره آینده فوتبال جهان و هالند بهعنوان جانشینی مطمئن برای کریم
بنزما دارد که این دو بازیکن شاید در حال حاضر ارتباط چندان خوبی با
هم نداشته باشند.
هفته گذشته و بعد از آنکه پی اس جی در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا موفق به شکست دورتموند و صعود در این رقابتها
شد ،بازیکنان تیم فرانسوی با تقلید سبک شادی ارلینگ هالند ،این مهاجم
نروژی را به تمسخر گرفتند که در این جمع ،کیلیان امباپه هم خودنمایی
میکرد .با وجود چنین شرایطی و تمسخر هالند توسط امباپه ،اما هیچ بعید
نیست که در آیندهای نه چندان دور این دو مهاجم جوان را در کنار هم و
با پیراهن رئال مادرید ببینیم!

