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خبر
دنیا مهارت دارد که دل آدم را به درد
بیاور د

علی کریمی تن به حاشیههای
یدهد!
آرات نم 

کاپیتان پیشین پرسپولیس و تیم ملی هنوز
واکنشی به جنجالهای اخیر علیه خود نداشته
است.
به گزارش ورزش سه ،علی کریمی در چند
روز گذشته به اظهارات پدر آرات حسینی
و فحاشیهایی که نسبت به او در صفحه
مجازیاش شده ،سکوت کرده و به نوعی تمام
اتفاقاتی که برای او افتاده را نادیده گرفته است.
از عصر روز دوشنبه به خاطر تصویر منتشر
شده در صفحه اینستاگرام آرات حسینی که
توسط پدر این فوتبالیست با استعداد درج
شده و نشان میداد علی کریمی صفحه
مجازی آرات را برای چند ساعت بالک کرده،
جنجالهای زیادی برپا شد که همچنان ادامه
دارد.
هجمههایی که علیه علی کریمی به وجود
آمد ،بعد از آن اتفاق افتاد که تتلو در چند
استوری به فحاشی و توهین به کاپیتان سابق
تیم ملی و پرسپولیس پرداخت و موجب شد
تا هواداران مجازی او به صفحه کریمی حمله
کنند.
ت زیر دو پست آخر علی کریمی که
نظرا ِ
بیشتر آنها حاوی الفاظ رکیک و توهین و در
مقابل ،واکنشها و حمایتهای طرفداران این
ستاره پیشین پرسپولیس است ،مجموعا به ۲۰۰
هزار کامنت رسیده که در فضای مجازی یک
رکورد و اتفاق عجیب طی تنها  ۲۴ساعت به
حساب میآید.
با وجود این اتفاقات و حمایتهایی که از
سوی همبازیان سابق ،فوتبالیستهای فعلی،
هنرمندان و هواداران فوتبال از علی کریمی
اتفاق افتاده و تمام آنها به نیکی از بازیکن
خوش تکنیک سابق ایران یاد کردهاند ،اما او
واکنش جدی به این مسائل نداشته و تنها به
انتشار یک تصویر و پیام کوتاه که بدون جنجال
و دعوت به آرامش بوده ،بسنده کرده است.
یکی از خوانندههای ایرانی ِ خارج از کشور که
سالها قبل هم با تتلو دوستی داشته و اکنون
تبدیل به مخالف او شده ،در اینستاگرام پیامی
منتشر کرده و ضمن حمایت از علی کریمی،
اظهار کرده که با او گفتوگو کرده است:
«داشتم با علی آقا صحبت میکردم .مشتی
و خاکی ...تن به حاشیههایی که هدفشون
مشخص هست ،نمیده .قهرمان ِ اصلی،
حواسش هست که اسطوره و جاودان بمونه».
علی کریمی نیز با انتشار تصویرش در
طبیعت و درج پیام کوتاهی نوشته است« :باور
کنید دنیا خودش به اندازی کافی مهارت دارد
که دل آدم را به درد بیاورد .کاش علت حال
خوب یکدیگر باشیم!»
با این تفاسیر و سکوتی که علی کریمی و پدر
آرات حسینی داشتند ،به نظر باید این جنجال
را خاتمه یافته بدانیم؛ مگر آنکه طرفین بعدها
به واکاوی علت شروع این تنشها که هنوز هم
مشخص نیست ،بپردازند.
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ستاره پرتغالی در یوونتوس ادامه میدهد

مانژوکیچ و  ۴دلیل دیگر برای عدم بازگشت رونالدو به رئال!
علی رغم شایعات در رابطه با احتمال بازگشت
کریستیانو رونالدو به رئال مادرید ،به نظر می رسد
که این بازیکن به قرارداد خود با یوونتوس پایبند
خواهد بود و حتی گفته می شود که احتماال ً فوق
ستاره پرتغالی تا سال  ۲۰۲۴در تورین ماندگار
خواهد شد.
به گزارش ورزش سه ،درواقع ویروس کرونا عشق
کریستیانو رونالدو به باشگاه تورینی را مورد آزمایش
قرار داد و این بازیکن نیز از آن سربلند بیرون آمد
چرا که این ستاره پرتغالی بیش از  ۱۰میلیون یورو
از حقوق خود را به یوونتوس بخشید .از طرف دیگر
یووه امیدوار است که این بازیکن قرارداد خود را تا
سال  ۲۰۲۴تمدید کند.
در این گزارش به  ۵دلیل اصلی و مهم که باعث
میشود کریس رونالدو برای ماندن در یوونتوس
ترغیب شود ،اشاره میکنیم.
 -۱آندره آ آنیلی
اولین دلیلی که میتواند مانع کوچ کریستیانو
رونالدو از تورین شود ،رئیس باشگاه یوونتوس
یعنی آندره آنیلی است .این مرد به خاطر صداقت
و سخاوت خود به شدت مورد عالقه رونالدو قرار
گرفته است .برای رونالدو اما شاید تالش های
مستمر آنیلی به منظور آوردن او به تورین ،بیش
از هر فاکتور دیگری ارزشمند بوده است .رئیس
یووه در تابستان  ۲۰۱۸با سفر به یونان شخصا ًبرای
جذب کریستیانو رونالدو اقدام کرد و این ستاره
سابق رئال مادرید نیز به او جواب مثبت داد.
برخالف مادرید ،رونالدو در تورین کامال ً حس
میکند که با او دقیقا ً مانند بهترین بازیکن جهان
رفتار میشود .شاید دوستی  CR7با آنیلی به
لحاظ مشکالتی که وی در رئال مادرید با رئیس
این باشگاه یعنی فلورنتینو پرز داشت ،اتفاق
بسیار ویژهای است و میتواند یکی از دالیل ماندن
احتمالی او در بیانکونری باشد.
 -۲پول
کریستیانو رونالدو بیش از هر ورزشکار دیگری
در دنیا از حیث رسانههای اجتماعی درآمدزایی
داشته است .حساب رسمی اینستاگرام و توئیتر
رونالدو یک منبع مهم درآمدزایی برای او به
حساب میآیند .تعداد دنبال کنندههای رونالدو در
اینستاگرام از مرز  ۲۱۳میلیون نفر عبور کرده است؛
مخاطبانی که رونالدو میتواند از طریق آنها سود
شخصی و محبوبیت خود در یوونتوس را افزایش
دهد .عالوه بر این حضور کریستیانو در یوونتوس
باعث شد که برخی حامیان مالی نیز بیشتر برای
عقد قرارداد با این باشگاه ایتالیایی ترغیب شوند .به

با وجود شایعات فراوان در رابطه با احتمال بازگشت کریس رونالدو به رئال مادرید اما به نظر میرسد که او در یوونتوس ماندگار خواهد بود.

ویروس کرونا
عشقکریستیانو
رونالدو به باشگاه
تورینی را مورد
آزمایش قرار داد
و این بازیکن نیز
از آن سربلند
بیرون آمد چرا
که این ستاره
پرتغالی بیش از
 ۱۰میلیون یورو از
حقوق خود را به
یوونتوسبخشید
عنوان مثال تمدید قرارداد با کمپانی آدیداس باعث
شد که یوونتوس حاال تنها تیم ایتالیایی باشد که
برای البسه خود از یک برند آلمانی استفاده میکند.
عالوه بر اینها و همانطور که کوریره دلو اسپورت
اخیرا ً گزارش داده بود ،بحث مالیات نیز یکی دیگر
از مسائلی است که باعث شده رونالدو از حضور
در تورین رضایت داشته باشد .برخالف اسپانیا،
در ایتالیا قوانین سختگیرانه در رابطه با بحثهای
مالیاتی وجود ندارد .مرد پرتغالی به لطف قوانین
مالیاتی در ایتالیا تنها برای درآمدهای حاصل از حق
تصویر خود ،امالک ،سود سهام و غیره  ۱۰۰هزار
یورو مالیات پرداخت خواهد کرد که مبلغی ناچیز
برای وی به حساب میآید.
 -۳رسیدن به رکورد کالرنس سیدورف
تنها فوتبالیستی که با سه باشگاه مختلف موفق
به باال بردن جام لیگ قهرمانان اروپا شده ،کالرنس
سیدورف هلندی است .او در دوران بازی با تیمهای
آژاکس ،رئال مادرید و میالن لیگ قهرمانان اروپا را
فتح کرده بود .حاال رونالدو قصد دارد با قهرمانی
در یوونتوس با رکورد سیدورف برابری کند .او پیش
از این با منچستر یونایتد و رئال مادرید این کار را

انجام داده بود و حاال قصد دارد این موضوع را در
باشگاه ایتالیایی نیز تکرار کند .این اتفاق میتواند
یک سالح برتری برای رونالدو نسبت به مسی
باشد .فوق ستاره پرتغالی پیش از این به شکل
دیگری با قهرمانی در لیگ برتر انگلیس ،اللیگا و
سری آ این برتری را به رخ ستاره آرژانتینی بلوگرانا
کشیده بود.
 -۴عالقه به شهر تورین
ویالی رونالدو در بهترین منطقه شهر تورین
و پشت کلیسای گران مادره واقع شده است؛
ویالیی با یک منظره فوقالعاده که به رونالدو و
خانوادهاش اجازه میدهد به خوبی از زیباییهای
تورین بهرهمند شوند .گاراژهای اختصاصی ،سالن
بدنسازی پیشرفته ،استخر و غیره از امکانات ویژه
خانه ستاره پرتغالی به حساب میآیند.
رونالدو شهر تورین را دوست دارد و در آن بدون
محدودیتهای متداول زندگی میکند .او اغلب در
منطقه پیازا ویتوریو ونتو قدم میزند و در دوران
فراغت با دوستانش در رستورانهای تورین شام
میخورد .او عاشق رستوران  La Credenzaاست
و جنبه مثبت برای او در تورین راحتیاش به منظور

حضور در این مکانهای عمومی است؛ اتفاقی که
در مادرید هیچ گاه برای این فوق ستاره پرتغالی
رخ نمیداد.
 -5نقش رهبری
اخیرا برخی شایعات در رابطه با نارضایتی
کریستیانو رونالدو از نقش رهبری ماریو مانژوکیچ
در رختکن یوونتوس مطرح شده بود .این کروات
یک نقش بسیار استراتژیک در بیانکونری داشت
و همواره با صدای بلند و شور و هیجان خاص
همبازیانش را تهییج میکرد .با این حال جدایی
ستاره کروات از یووه و پیوستن او به الدحیل قطر
باعث شد که حاال رونالدو در کنار جان لوئیجی
بوفون و جورجو کیلینی به رهبران اصلی تیم
ایتالیایی تبدیل شوند.
یکی از مثالهای رهبری رونالدو ستارهای است
که این پرتغالی عالقه زیادی به حضور او در یووه
داشت؛ اتفاقی که درنهایت رخ داد و ماتیاس دی
لیخت در تابستان به یوونتوس پیوست .مدافع
هلندی اما در این فصل چند اشتباه عجیب و غریب
انجام داده که رونالدو تمام قامت از او دفاع کرده تا
نقش رهبری خود را به خوبی نشان دهد.

بمب ساعتی در پرسپولیس!
باشگاه پرسپولیس این روزها درگیر یک بحران بزرگ مالی است که مانند یک بمب ساعتی هر لحظه
امکان دارد با یک انفجار ،تبعات سنگینی را برای این باشگاه به همراه بیاورد.
به گزارش ایسنا ،با حضور محمد حسن انصاریفرد به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ،هواداران
این باشگاه به اتکا به وعدههای مدیرعامل جدید ،امید زیادی داشتند تا باشگاه محبوبشان مشکالت مالی
را پشت سر گذاشته و به ثبات درآمدی برسد اما گذشت زمان نشان داد تحقق وعدههای آقای مدیر،
بسیار دور از انتظار است.
انصاریفرد با کمک معاون اقتصادی باشگاه با شرکتی به عنوان کارگزار شروع به همکاری کرد و امیدوار
بود با اجرای برنامههای اقتصادی توسط این شرکت ،پرسپولیس به ثبات درآمدی برسد تا عالوه بر
پرداخت بدهیها ،هزینههای جاری باشگاه نیز تامین شود .با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از
همکاری کارگزار و پرسپولیس ،به گفته مهرداد هاشمی درآمد قابل قبولی حاصل نشد تا اینکه حاال
س درگیر یک بحران بزرگ مالی شود.
پرسپولی 
به گفته عضو هیئت مدیره سرخها ،این باشگاه در حال حاضر نزدیک به  ٢میلیون و  ۵٠هزار یورو
حکم قطعی دارد که باید به زودی آن را پرداخت کند .از طرف دیگر در حال حاضر بازیکنان چیزی
حدود  ۵٠درصد از قراردادشان را طلبکار هستند که این موضوع نیز بار سنگین مالی را برای باشگاه
س رسما قهرمان لیگ شود ،قاعدتا ً مبالغ سنگینی هم به
به همراه خواهد داشت .البته اگر پرسپولی 
قرارداد بازیکنان به عنوان آپشن اضافه میشود که این موضوع هم کار مدیران باشگاه را سختتر
خواهد کرد.
این روزها حسابداران باشگاه پرسپولیس فقط در ستون هزینهها و بدهکار عدد مینویسند و ستون
درآمدها عمال خالی است .یک حساب و کتاب ساده نشان میدهد ادامه این روند طی یکی دو ماه آینده
قطعا تبعات سنگینی برای باشگاه به همراه خواهد داشت .شاید پرداخت دستمزد بازیکنان فعلی در
کوتاهمدت مشکلی ایجاد نکند اما شکایت طلبکاران خارجی قطعا تبعات سنگینی نظیر کسر از امتیاز،
محرومیت از نقلوانتقاالت و احتماال سقوط به دسته پایین به همراه خواهد داشت.

پول بیشتر یا همبازی بودن با مسی؟

نیمار در آستانه تصمیم سرنوشتساز
روزنامه کاتالونیایی موندو دپورتیوو صفحه اول خود را به نیمار اختصاص
داده و میگوید ستاره بزرگ برزیلی در آستانه بزرگترین تصمیم زندگی خود
قرار دارد.
به گزارش ورزش سه ،درحالی که مدتی است شایعات درباره بازگشت نیمار،
ابرستاره برزیلی پاری سن ژرمن به بارسلونا بار دیگر پررنگ شده ،روزنامه
کاتالونیایی موندو دپورتیوو صفحه اول خود را به او اختصاص داده و میگوید
نیمار در آستانه بزرگترین و سرنوشتسازترین تصمیم ورزشی و شخصی
زندگیاش قرار دارد.
نیمار در سال  2017با ترک بارسلونا راهی  PSGشد ولی چند ماه نگذشته
بود که از تصمیم خود پشیمان شده بود .او حاال در حال پشت سر گذاشتن
سومین فصل حضورش در پارک دو پرنس است .مثل همه فوتبالیستهایی
که قراردادهای پنج ساله امضا میکنند ،درمورد نیمار هم سال سوم ،یک نقطه
عطف به حساب میآید .یک بازیکن در این برهه یا باید قراردادش را تمدید
کرده و یا تصمیم به خروج بگیرد.
نیمار از تابستان گذشته تصمیم خود برای ترک پاریس را گرفته بود .وقتی
این انتقال انجام نشد برنامه نیمار برای تابستان بعدی این بود که بزرگان
باشگاه بارسلونا مثل بارتومئو رئیس باشگاه و لئو مسی کاپیتان تاثیرگذار تیم

اعالم رسمی فسخ قرارداد
کوالکوویچ با فدراسیون والیبال

و چهرههای مهمی مثل لوئیس سوارز و جرارد پیکه را راضی کند تا فضا را به
نفع انتقال او مهیا کنند.
مشکل نیمار اما از حلقه نزدیکانش آغاز میشود .به خصوص از پدر او
که رابطهای جنجالی با ستاره برزیلی و باشگاه بارسلونا داشته .با توجه به
فشارهای پدر نیمار که موندو معتقد است تنها به مسائل مالی توجه دارد،
ستاره برزیلی باید بین پول بیشتر یعنی ماندن در ترکیب  PSGو عالقه
شخصیاش یعنی حضور در رختکن بارسلونا دست به انتخاب بزند .انتخابی
که سرنوشتسازترین تصمیم زندگی او خواهد بود.
پاری سن ژرمن از اهمیت استراتژیک نیمار برای این باشگاه آگاه است و
به همین علت به او پیشنهاد تمدید با شرایطی بهتر داده .به گزارش برخی
منابع فرانسوی این پیشنهاد دستمزد ساالنه نیمار را به  38میلیون یورو خواهد
رساند.
باشگاه پاریسی با حامی مالی ثروتمند قطریاش در پرداخت چنین
مبالغی مشکل ندارد .نیمار این روزها به چهره تبلیغاتی اصلی بانک ملی
قطر تبدیل شده .موسسهای که گفته میشود نهاد اصلی حمایت مالی
قطریها از باشگاه پاری سن ژرمن است .موندو میگوید بخش مهم 222
میلیون یورویی که  PSGبرای خرید نیمار از بارسا پرداخته بود توسط همین

بانک تامین شده بود.
موندو به نقل از منابع خود میگوید نیمار در حال حاضر خو اهان دستمزدی
 50میلیون یورویی از  PSGشده است .این در حالی است که پیشنهاد بارسلونا
برای جذب او شامل دستمزدی به مراتب کمتر از این است و به گزارش موندو
بیشتر از  20میلیون یورو در سال نخواهد بود.
به عبارت دیگر نیمار درصورت بازگشت به نوکمپ ،نسبت به روزهای
حضورش در پاریس ،پول کمتری به دست خواهد آورد .در عوض او در بارسا
به پروژهای ملحق خواهد شد که آن را نیمهتمام رها کرده بود .او در بارسا
با دوستش لیونل مسی همراه خواهد شد ،ابرستارهای که برای فوتبال نیمار
ارزش قائل بوده و همیشه از او دفاع کرده است.
اما مسئله دیگر از دید موندو دپورتیوو اینجا است که نیمار میداند درصورت
بازگشت به بارسلونا بعد از مدتی مسلما با پیشنهادهای جدیدی از سوی این
باشگاه کاتاالن مواجه خواهد شد که درآمد مالیاش را بیشتر خواهد کرد ،به
خصوص زمانی که لیونل مسی بازنشسته شده و دیگر در بارسا حضور نداشته
باشد .در چنین شرایطی که فعال برای بارسلونا ترسناک به نظر میرسد ،تیم
کاتاالن برای حفظ ستاره بزرگی مثل نیمار حاضر است به هر کاری دست
بزند.

پس از کش و قوسهای فراوان ،فدراسیون
والیبال ایران قرارداد ایگور کوالکوویچ را رسما
فسخ کرد.
به گزارش ایسنا ،پس از کش و قوسهای
فراوانی که درمورد فسخ قراداد ایگور کوالکوویچ
با تیم ملی والیبال ایران وجود داشت ،فدراسیون
والیبال قرارداد این مربی مونتهنگرویی را رسما
فسخ کرد .این موضوع در حالی بود که قرارداد
کوالکوویچ تا پایان بازیهای المپیک  ۲۰۲۰بود
اما به دلیل تعویق این رقابتها به خاطر کرونا،
فدراسیون والیبال ایران به همکاری خود با این
مربی ادامه نداد .طبق اعالم فدراسیون والیبال،
پرونده همکاری این مربی اهل مونتهنگرو روز
یکشنبه  ۳۱فروردین ( ۱۹آوریل) به صورت
رسمی بسته شد .محمدرضا داورزنی رئیس
فدراسیون والیبال ایران نیز روز سهشنبه دوم
اردیبهشت پس از دریافت توافقنامه امضا شده
کوالکوویچ برای پایان همکاری ،از زحمات این
مربی در مدت همکاری با تیم ملی والیبال ایران
تشکر و قدردانی کرد .از جمله عناوین مهم تیم
ملی والیبال ایران با هدایت ایگور کوالکوویچ،
قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹تهران و قهرمانی بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا است .سروقامتان ایران با
هدایت کوالکوویچ سهمیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو
از مسابقات چین را نیز به دست آوردند.

معاون باشگاه استقالل:

طلب جپاروف و منشا را فیفا
میدهد

معاون ورزشی باشگاه استقالل میگوید:
پرداخت مطالبات دو بازیکن خارجی و سه
وکیل بینالمللی باشگاه استقالل از طریق فیفا
پرداخت میشود.
به گزارش ایسنا امیر سلطانی ،معاون ورزشی
باشگاه بیان کرد :از طریق روابط بینالملل
فدراسیون رایزنیهایی با فیفا صورت گرفت
تا مطالبات برخی از طلبکاران باشگاه از محل
مطالبات ما در فیفا پرداخت شود .بدین ترتیب
مطالبات سرور جپاروف و منشا به همراه
مطالبات سه تن از از وکالی باشگاه این باشگاه
از طریق فیفا پرداخت میشود.

سید محمد موسوی در
تیمپدیدههای پالسلیگا
مدافع ایرانی تیم ایندیکپول اولشتین لهستان،
در تیم پدیدههای پالسلیگا قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،با اعالم رسانه رسمی
پالسلیگا ،سید محمد موسوی مدافع و ستاره
ایرانی تیم والیبال ایندیکپول اولشتین لهستان،
به لطف درخشش خود در تیم پدیدههای فصل
 ۲۰۲۰–۲۰۱۹پالسلیگا قرار گرفت .موسوی در
فصل  ۲۰۲۰-۲۰۱۹پالسلیگا که به خاطر شیوع
ویروس کرونا نیمه کاره و بدون معرفی تیم
قهرمان به پایان رسید ،با ثبت  ۷۸دفاع روی
تور موفق بهترین مدافع این رقابتها شد.

