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انتقال ستاره آژاکس به بارسا در مراحل پایانی

اگر  3ســال پیش بارســا برای اولین بــار از راههای
آبیو اناری افقی در پیراهن خود اســتفاده کرد ،این
بار دیگر حتی خبری از راهها نیز نخواهد بود و بارسا
را با پیراهنهای شــطرنجی آبیو اناری در میادین
شاهد خواهیم بود .طرحی که البته مخالفان بسیاری
دارد ولــی به نظــر ،پیراهن اول بارســا برای فصل
آینده خواهد بود.

مایک دین ،شناختهشدهترین و جنجالیترین داور لیگ برتر
انگلیس زمانیکه برای تماشــای بازی تیم محبوبش ترنمر
روورز با فارســت گرین روورز به استادیوم رفته بود ،بعد
از موفقیت ترنمر در راهیابی به پلیآف لیگ دستهدوی این
کشور ،روی سکوها به شدت به خوشحالی پرداخت تا سوژه
عکاسها شده و در انگلیس خبرساز شود.

جوزف ،کودک10سالهای که با تومور مغزی مبارزه میکند،
دیروز به همت رونالدو در تمرینات یوونتوس حاضر شد و
با ستاره موردعالقه خود عکسی به یادگار گرفت.

شواهد حاکی از این است که انتقال ستاره هلندی به بارسلونا
به زودی نهایی میشود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ،انتقال
ماتیاس دهلیخت ،مدافع آژاکس به بارسلونا به زودی رسمی
خواهد شــد .ده لیخت  19ســاله که از محصوالت آکادمی
آژاکس است ،بدون تردید اکنون در همین سن پایین یکی
از بهترین مدافعان میانی دنیاســت .او از 17سالگی کاپیتان
تیم بزرگی چون آژاکس شــده و به مــرور به پختگی الزم
رسیده است .دهلیخت هماکنون زوج فندایک در تیم ملی
هلند است و امسال نیز به همراه آژاکس تا نیمه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا پیــش رفت و دوگانه داخلی را هم فتح کرد.

دهلیخت در دوقدمی نوکمپ

بارسلونا جدیترین مشــتری دهلیخت است که از مدتها
پیش پیشــرفت خوبــی در راه خرید این بازیکن داشــته
اســت .آخرین خبرها حاکی از قریبالوقوع بودن این انتقال
است .هیچ نشریهای خبر از توافق قطعی نداده است .موندو
دپورتیوو در آخرین خبرش میگوید مذاکرات میان سهطرف
قضیه بسیار پیشرفته شــده ولی هنوز توافق نهایی حاصل
نشده است .ظاهرا دهلیخت روز جمعه در مالقات با مدیران
بارســلونا تقاضای تضمین شدن دقایق مطلوب بازی و البته
دریافت دســتمزدی درخور کیفیت و آیندهاش را داشت ه که
بارســا چنین تضمینی به او داده است .بارسا درحال رفعو

رجوع کردن حسابهای مالیاش است تا گام نهایی را برای
خرید دهلیخت بردارد .از طرفی شبکه سوم کاتالونیا و به بیان
دقیقتر اوریول دومنک ،خبرنــگار مطرح رادیو کاتالونیا در
حوزه فوتبال هلند ،روز گذشته مدعی شد مدیران بارسلونا
یک ماه پیش در موناکــو با رایوال مالقات کردهاند .به گفته
دومنک ،در این مالقات چیزی بین طرفین امضا نشــد ولی
بارســا و رایوال روی ارقــام قرارداد به توافق رســیدند .این
خبرنگار میگوید بارســا کامال مطمئن است که دهلیخت را
خریده و کار تمام است .به گفته این منبع ،خبر رسمی این
انتقال طی روزهای آتی اعالم خواهد شد.

سیتی از لیگ قهرمانان حذف میشود؟

آمار منظمی دارد .با وجود تکذیب ســران من ســیتی،
یوفا (اتحادیه فوتبال اروپا) تخلف مالی این باشگاه را در
آن زمان تایید و آنها را جریمه روبهرو کرد .بر اســاس
آخرین اخبار تخلف مالی باشــگاه منچسترسیتی محرز
است و به زودی خبر جنجالی مربوط به آن اعالم خواهد
شــد اما نکتهای که وجود دارد این اســت که مشخص
نیست محرومیت احتمالی آبیپوشان شهر منچستر برای
چه زمانی است ،فصل  2019-2020و یا .2020-2021
به هر حال این اتفاق ضربهای سهمگین به قهرمان لیگ
برتر انگلیس است ،چراکه پس از قهرمانیهای پیاپی در
لیگ برتر انگلیس ،هدف بعدی آنها فقط در قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا خالصه میشد و سرمایهگذاریهای
متعــددی را هم در رابطه با آن انجــام داده بودند .تیم
منچسترســیتی که این فصل لیگ برتر انگلیس را فتح
کرده ،شانس این را دارد که جام اتحادیه این فصل را هم
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شوک به قهرمان لیگ جزیره

مسئوالن منچسترسیتی که بابت قهرمانی
در لیگ برتــر این فصل جایزه  38میلیون
و 400هزار پوندی را به دســت آوردهاند ،سرخوشانه به
این فکر میکنند که برای حضور پررنگ و پرســروصدا
در نقل و انتقاالت تابســتانی و جذب ستارههای بزرگ،
بودجه 200میلیون پوندی کنار بگذارند .اما روز گذشته
یک شــوک نسبی به این تیم وارد شد ،خبری که جشن
قهرمانــی را تحتتاثیر خود قرار داد؛ احتمال محرومیت
منچسترســیتی از حضــور در لیــگ قهرمانــان اروپا!
سیتیزنها یکشنبه شب چهارمین قهرمانی خود را در
 8سال گذشــته تجربه کردند .این تیم باالتر از لیورپول
در این فصل هم به عنوان قهرمانی رسید تا پپ گواردیوال
ســرمربی اســپانیایی این تیم از لحاظ کســب عنوان
قهرمانی در10سال گذشته بهترین رکورد سالهای اخیر
را در اختیار داشــته باشد .بعد از گزارش افشاگرانه چند
ماه قبل نشریه اشپیگل در مورد تالشهای سیستماتیک
باشگاه منچسترسیتی برای دور زدن قوانین فیرپلی مالی
یوفــا ،کمیته انضباطی این نهــاد تحقیقاتی را در مورد
ایــن موضوع آغاز کرد و هیئتمدیره بخش کنترل مالی
یوفا  2هفته قبل در ســوئیس جلسهای برگزار کرده تا
در مورد این پرونده به جمعبندی نهایی برســد .اکنون
نشریه نیویورکتایمز ادعا کرد که این هیئت که ریاست
آن را ایو لترمه ،نخســتوزیر سابق بلژیک ،برعهده دارد،
قصد دارد منچسترسیتی را برای یک فصل از حضور در
لیگ قهرمانان محروم کند .گویا در این جلسه همهچیز
به ضرر منسیتی پیش رفته و تخلفات مالی این باشگاه
بر همه روشــن و اثبات شده اســت .البته طبیعی است
در این شــرایط سران باشــگاه منچسترسیتی همهچیز
را از بیــخ و بــن تکذیب کنند و بگوینــد تخلف مالی و
دور زدن قوانیــن فیرپلی مالی صحت نــدارد .زمانیکه
چنــد ماه پیش برای نخســتین بار بحــث تخلف مالی
باشگاه منچســتری پیش آمد ،مدیران این باشگاه تمام
اتهامات را رد و ادعا کردند حســابهای مالی مربوط به
منچسترســیتی به صورت کامال مشخص منتشر شده و

اسکوربورد

با شکســت تیم واتفورد به دست بیاورد .مشخص نیست
در صورتی که ســیتی از حضور در چمپیونزلیگ محروم
شــود ،این محرومیت برای فصل آینده خواهد بود یا در
فصل  2020-21اعمال میشــود .مرحله مقدماتی لیگ
قهرمانان اروپا در فصل آینده ،از ماه بعد شــروع خواهد
شــد و یوفا برای نهایی کردن محرومیتی که سیتی حق
اعتراض به آن را خواهد داشــت ،بایــد با زمان بجنگد.
منچسترســیتی قویا هرگونه تخلفی را رد کرده و حتی
ســران این تیم به یوفا هشــدار دادهانــد که در صورت
محرومیت از تورنمنت ،پاسخ پرخاشجویانهای خواهند
داد .اگر یوفا در ثبت تخلف و اجرای مجازات ناکام باشد،
سیســتم فیرپلی مالی خود را که از سال  ۲۰۱۱اجرایی
کرده ،بیمعنی خواهد دید .چند تن از اعضای این هیئت
بازرســان هم در جمع خصوصــی گفتهاند اگر کار آنها
بدون نتیجه دیده شود ،اعتبارشان آسیب خواهد دید.

انتقاد مجدد رونالدو از فشار
افکار عمومی

رونالدو از فشارهای فراوانی که همیشه برای
اثبات خودش به دیگران داشته صحبت کرد
و مدعی شــد در زندگی افرادی مانند او نیز
مشــکالتی وجود دارد« :مــن فکر نمیکنم
مردم اعتقاد داشــته باشــند من یک روبات
هستم ،اما آنها مرا به مثابه کسی میبینند
که هرگز مشــکلی نــدارد ،هیچگاه غمگین
نیست و نگران نمیشــود .مردم موفقیت را
تنها با پول میســنجند و با خود میگویند
اگر رونالدو میلیونر است ،چگونه ممکن است
ناراحت بوده یا در زندگی بحران داشته باشد؟
مردم اسلحه به دســت ایستادهاند تا من در
یــک بازی بزرگ ناکام مانده و یک پنالتی از
دســت بدهم ،اما این بخشی از زندگی است
و مــن باید آمــاده پذیرش آن باشــم و من
سالهاست برای رویارویی با این مسائل آماده
شدهام .شما باید فشاری مضاعف برای اثبات
خودتان به دیگران حتی اطرافیانتان را تحمل
کنید .مادر و فرزندتــان هم مدام میگویند
کریســتیانو ،فردا تو باید برنده شوی .بهطور
مداوم تمرین میکنیــد اما لحظهای میآید
که میگویید ،گوش کنید ،مرا تنها بگذارید».

خبر
اسکومینا داور فینال لیگ
قهرمانان شد

دامیر اسکومینای اســلوونیایی ،به عنوان داور
دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شــد.
دیدار فینال رقابتهای لیــگ قهرمانان اروپا
بین  2تیم لیورپــول و تاتنهام ،اول ژوئن (۱۱
خرداد) برگزار خواهد شد .دامیر اسکومینا ،داور
اســلوونیایی به عنوان داور این دیدار انتخاب
شــده تا ســوت فینال لیگ قهرمانان اروپا را
بزند .او در مرحله یکهشــتم رقابتهای لیگ
قهرمانان اروپا دیدار برگشت منچستریونایتد و
پاریسنژرمن را سوت زده بود.

