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پناهندگی ملیپوشان ورزش ایران ،این بار در کبدی!

براساس گزارشات منتشره در رسانههای خارجی دو تن از ملی پوشان
تیم سرکل کبدی ایران که با تیم شهرداری تبریز عازم رقابتهای
جهانی استرالیا شده بودند به کشور بازنگشتهاند و پناهندگی خود
را نیز اعالم کردهاند.به گزارش ایســنا ،تیم شــهرداری تبریز برای
حضور در رقابتهای جهانی ســرکل کبدی اوائل اردیبهشت 97
عازم استرالیا شد که دو تن از ورزشکاران این تیم که از ملیپوشان
تیم ملی سرکل کبدی ایران هم هستند ،به ایران بازنگشتهاند .امیر
دهقانی و مجتبی شادکام دو ملیپوش سرکل کبدی هستند که در

این روزهای اخیر با مصاحبه در سایتهای ضدانقالبی
از پناهندگی خود در استرالیا خبر دادهاند.چندی قبل
رئیس فدراســیون کبدی درباره دلیل عدم بازگشت
ایــن دو ملی پوش گفته بود که مهلت اقامت این دو
ورزشــکار در اســترالیا به پایان نرسیده و آنها تا 20
روز دیگر به ایران میآیند اما اکنون این دو ورزشکار در مصاحبهای
با رســانههای آمریکایی از پناهندگیشــان خبــر دادهاند.مجید
بهرامیرئیس هیئت کبدی استان آذربایجان شرقی ،سرمربی تیم

ورزشی
ملی کبدی ایران و سرمربی تیم شهرداری تبریزکه این
تیم را در این مسابقات همراهی میکرده است،درباره
چرایی و چگونگی اعالم پناهندگی این دو ورزشــکار
حاضر به پاسخگویی نشد .مسئوالن فدراسیون کبدی
نیز تاکنون هیچ اظهارنظری در این باره نداشتهاند.البته
قبل از اعزام این تیم به مســابقات ،برخی مســئوالن در گفتگو با
بعضی از رسانهها از این تیم به عنوان تیم ملی سرکل کبدی ایران
هم یاد کرده بودند.

با پیروزی پر گل مقابل ژاپن

دخترانشایستهایرانقهرمانفوتسالآسیاشدند

دختران فوتسال ایران با شکست ژاپن ،قهرمان جام ملتهای فوتسال
آســیا شدند.به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتسال بانوان ایران در فینال
رقابتهای جام ملتهای آسیا که در تایلند برگزار میشد ،برابر ژاپن
به میــدان رفت و با نتیجه  ۵بر  ۲این تیم را شکســت داد و برای
دومین بار قهرمان این رقابتها شد .فینال دو سال پیش هم بین دو
تیم ایران و ژاپن برگزار شــد که ایران در آن بازی با تک گل فرشته
کریمیعنوان قهرمانی را به دست آورد.در نیمه اول بازی ژاپن بر روی
دروازه ایران فشار آورد اما ضربات این تیم در چارچوب نبود .رفته رفته
تیم ملی ایران توانست کنترل بازی را به دست بگیرد و چند موقعیت
را نیز به دســت آورد .نیمه نخست بدون گل به پایان رسید.با شروع
نیمه دوم تیم ملی حمالت خود را بر روی دروازه ژاپن بیشتر کرد تا
اینکه سارا شیربیگی در دقیقه  ۲۸دروازه ژاپن را باز کرد ۲.دقیقه بعد
ضربه آزاد فرشته کریمیبا برخورد به یکی از بازیکنان تیم ژاپن ،وارد
دروازه این تیم شد تا ایران  ۲بر صفر از این تیم پیش بیفتد.حمالت
ایران همچنان ادامه داشــت تا سارا شیربیگی بار دیگر در دقیقه ۳۱
بازی ،گل سوم ایران را به ثمر برساند.تنها چند ثانیه پس از گل سوم
سارا شیربیگی گل چهارم تیم را وارد دروازه حریف کرد تا خود نیز در
این بازی هت تریک کرده باشــد.بعد از گل چهارم ،تیم ژاپن به بازی
پاور پلی روی آورد و میکا شماره  ۳ژاپن توانست در دقیقه  ۳۲بازی
یکی از گلها را جبران کند.در ادامه فشار تیم ژاپن نتوانست کارساز
باشــد و در دقیقه  ۳۶بازی فهیمــه زارعی گل پنجم ایران را به ثمر
رساند تا ایران یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیک شود.آنا میشیرو در
دقیقه آخر بازی اختالف را کم کرد و گل دوم ژاپن را به ثمر رساند اما
دختران شایسته ایران این بازی را  ۵بر  ۲پیروز شدند تا برای دومین بار
قهرمان آسیا شوند.ملیپوشــان ایران با کسب عنوان قهرمانی آسیا
توانستند سهمیه حضور تیم ملی فوتسال جوانان ایران را برای شرکت

در مسابقههای المپیک جوانان نیز کسب کنند.
سومیتایلند میزبان در فوتسال بانوان آسیا

تیم ملی فوتسال بانوان تایلند با شکست ویتنام در جایگاه سوم آسیا
قرار گرفت.تیم فوتســال بانوان تایلند در بازی رده بندی مســابقات
قهرمانی آســیا توانست در ضربات پنالتی ،ویتنام را شکست دهد و
در جایگاه ســوم این رقابتها قرار بگیرد .این بازی در وقت قانونی و

اضافه با نتیجه مساوی صفربر صفر تمام شد و کار به ضربات پنالتی
کشید که تایلند توانست سه بر دو ویتنام را شکست دهد.تایلند که
میزبانی این دوره از رقابتهای جام ملتهای آسیا را بر عهده داشت
پس از پیروزی در تمام بازیهای گروهی به عنوان سرگروه به مرحله
یک چهارم نهایی صعود کــرد و با پیروزی برابر چین تایپه به نیمه
نهایی مســابقات رســید اما در این مرحله مغلوب تیم ژاپن شد و از
رسیدن به فینال بازماند.

رجال سیاسی برای دفاع از قهرمانان ملی کشتی هیچکاری نکردهاند

و کارنامه خارجی نیز در تعیین ملیپوش هر وزن از میان نفرات برتر
انتخابی تیم ملی در اوزان مختلف ،تأثیر بسیار جدی خواهد داشت.
خادم در پاســخ بــه این ســوال کــه "تکلیف کشــتیگیران
دارای مجوز پزشکی چه میشــود؟" ،گفت :کشتیگیرانی که با
اعــام هیئت کشــتی مربوطه و تا پیش از زمــان مرحله نهایی
انتخابی تیم ملی ،مجوز پزشــکی داشتهاند و این مجوز به تأیید
کمیته ویژه پزشــکی رسیده اســت باید بدانند که طبق فرآیند
انتخاب تیمهای ملی ،مرجع تشــخیص این موضوع شورای فنی
خواهد بود ،شــورای فنی و کادرهای فنــی در ارتباط با تعیین
تکلیف چنین کشتیگیرانی در جلســات مربوطه تصمیمگیری
خواهنــد کرد.وی در مورد جلســهاش با اللوویــچ تصریح کرد:
جلســههای با اللوویــچ (رئیس اتحادیه جهانی کشــتی) بعد از
داستان علیرضا کریمیدر مسابقات لهستان و ورود کشتی ایران
بــه محرومیتهای جدید و ســنگین ،دیگر مانند قبل نیســت.
در این جلســات شــاید برخی از موارد مربوط بــه فعالیتهای
بین المللی کشتی ایران هم ،که قب ً
ال از مهمترین موضوعات کشتی
مــا بود ،حلوفصل شــود ،اما بــا توجه به شــرایط جدیدی که
پیــدا کردهایم ،به هر حال برای ما تلخ به پایان میرســد.رئیس
فدراســیون در پاسخ به این سوال که "در مورد مسئله رویارویی

کشتیگیران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی هم
صحبت شــد؟" ،خاطرنشان کرد :بله ،طبیعتاً بخشی از
زمان جلســه به بیان موضوع اصرار و پیگیری کمیته
بین المللی المپیک در این باره گذشت .وقتی اللوویچ
بــر پیگیریهای کمیتــه بین المللــی المپیک تأکید
میکند و مستنداتی در این باره بیان میدارد که نشان
از تهدیدات جدی دارد که کشــتی ایران ممکن است
بهزودی با آن مواجه شــود ،و بعد میپرسد "شما برای
این شــرایط جدید و جرائم ســنگینی که با آن مواجه
خواهید شــد ،چه کردهاید؟ مســئوالن سیاسی شما
چه میخواهند بکنند؟" هیچ پاســخی نیست که به او
بدهیم .اللوویچ کام ً
ال متوجه تنها بودن کشــتی ایران
در این میدان بزرگ سیاســی شده است و این موضوع
بهشدت بر مواضع کشتی ایران در این جلسات اثردارد.
وی در پاسخ به این سوال که "هنوز همکاری از سوی
مسئوالنی که شما به آنها مسئله محرومیتها را اعالم
کردید ،صورت نگرفته است؟" ،یادآور شد :خیر .رجال
سیاسی که بارها و بارها از آنها خواسته شده است برای
دفاع از قهرمانان ملی کشــتی ایران به میدان بیایند و
تیم دیپلماســی ویژهای را که متشکل از نمایندگان سازمانهای
دیپلماتیک کشــور است ،روانه کمیته بین المللی المپیک کنند،
تا کنون هیچ پیگیــری نکردهاند.خادم گفت :احتماالً در نهایت،
چند روز دیگر میخواهند با فرستادن نمایندگانی از کمیته ملی
المپیــک و یــا وزارت ورزش بــرای انجام جلســهای با کمیته
بیــن المللی المپیک ،بگوینــد فعالیت دیپلماتیــک خود را در
حمایت از قهرمانان ملــی انجام دادند و باز هم طبق معمول هر
اتفاقی بیفتد و محرومیتی دامنگیر قهرمانان ایران شود ،بر گردن
کشتیگیر ،مربی و فدراسیون باشد و آقایان آنقدر دور بایستند
که دیده هم نشــوند .باید صریحاً از مســئوالن مربوطه خواست؛
رجال محترم ،لطفاً چنین اشتباهی را نکنید .همه خوب میدانیم
که بار مســئولیت دیپلماتیک چنیــن موضوع مهمیرا نمیتوان
بر دوش دســتگاه ورزش انداخت .دســتگاه ورزش برای ورود به
چنین موضوع پیچیدهای نه ابزار دیپلماتیک دارد و نه اختیارات
دیپلماتیک .دســتگاه ورزش فقط میتواند نقطه اتصال دستگاه
دیپلماســی به نهادهای بین المللی ورزش باشد .آقایان باید پای
کار خودشان بایستند و برای قهرمانان ملی مردم به میدان بیایند
و صادقانه کمک کنند.

کاراته قهرمانی جوانان آسیا  -2018ژاپن

قهرمانی دختران کاراتهکا در آسیا با  4مدال رنگارنگ

دختران کاراته کای تیم جوانان ایران با کســب
دو مدال طال ،یــک نقره و یک برنز به کار خود
پایــان داده و عنوان قهرمانی را کســب کردند.
به گزارش ایسنا ،هفدهمین دورهی رقابتهای
کاراته قهرمانی جوانان(دختران) آسیا  2018به
میزبانی در اوکینــاوای ژاپن در حالی عصر روز
شــنبه  22اردیبهشــت  1397به پایان رسید
که تیــم ملی دختران ایران با کســب  2مدال
طــا ،یک نقره و یک برنز بر ســکوی قهرمانی
قرار گرفتند.در بخــش کاتای انفرادی دختران،
"حدیثه جمال" توانســت در مسابقه اول سه بر
دو مقابل نماینده چین تایپه به پیروزی برسد .او
در دور دوم با نتیج ه سه بر دو به پونگ نئون از
ویتنام باخت و در دیدار ردهبندی توانست پنج
بر صفر مان ســوملو از هنگ کنگ را شکســت
دهد و به مدال برنز برســد.اما در بخش کمیته
مســابقات ابتدا در وزن  -۵۳کیلوگرم" ،فاطمه
خنکدار" دراولین مبــارزه خود مقابل "گوینت
گویان" از ویتنام به تساوی یک بر یک رسید و
با قانون سنشو او را از پیش رو برداشت .خنکدار

 160سکه در جیب مدال آوران طالیی جاکارتا
وزارت ورزش اعالم کرد مدالآوران طال در بازیهای آسیایی  160سکه بهار آزادی میگیرند.
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی روزهای  18آگوست تا  2سپتامبر به میزبانی جاکارتا و
پالمبانگ برگزار میشود.وزارت ورزش و جوانان پاداش مدالآوران را در این بازیها اعالم
کرد .براین اساس به مدالآوران طال  160سکه بهار آزادی ،نقره  80سکه و برنز  40سکه
پاداش داده میشود.کمیته ملی المپیک هنوز پاداش پای سکو را اعالم نکرده است.

«سرخوش» قهرمان اسنوکر آسیا شد

ملیپوشان اســنوکر ایران در پایان رقابتهای
قهرمانــی آســیا موفق شــدند هر ســه مدال
طال ،نقــره و برنز را از آن خــود کنند و بر بام
آسیا بایستند.به گزارش ایســنا ،مرحله فینال
سی و چهارمین دوره رقابتهای اسنوکر آسیا در
تبریز روز شــنبه برگزار شد که در دیدار پایانی
امیرسرخوش موفق شد در جدالی کامال ایرانی
برابر علی قرهگوزلو با نتیجه  6بر یک به پیروزی
برســد و به مدال طال دست یابد.به این ترتیب
پــس از ســرخوش ،علی قرهگوزلو بر ســکوی
نایب قهرمانی ایســتاد و احســان حیدری نژاد
به همراه باربد مســیح از پاکستان به مدال برنز
دست یافت.کسب هر سه مدال طال ،نقره و برنز
اسنوکر قهرمان آسیا توسط یک کشور تا به حال
اتفاق نیفتاده بود که اسنوکربازان ایران در خانه

برای اولین بار درتاریخ این رقابتها به این رکورد
دست یافتند.رقابتهای اسنوکر قهرمانی آسیا از
شانزدهم تا بیست و دوم اردیبهشت ماه با حضور
 11کشــور ایران ،تایلند ،هند ،قطر ،پاکستان،
هنگ کنگ ،میانمار ،سوریه ،افغانستان ،عراق و
فلسطین به میزبانی تبریز برگزار شد.

منصور مهدیزاده عضو تاالر مشاهیر کشتی جهان شد

رسول خادم:

رئیس فدراسیون کشــتی گفت :اللوویچ کام ً
ال متوجه
تنهابودن کشــتی ایران در این میدان بزرگ سیاسی
شده است و این موضوع بهشدت بر مواضع کشتی ایران
اثر خواهد داشــت.به گزارش روابط عمومیفدراسیون
کشتی ،رسول خادم ،رئیس فدراسیون کشتی در مورد
برگزاری مسابقات انتخابی تیمهای ملی اظهار داشت:
امســال بعــد از چند ســال تــاش بــرای برگزاری
مســابقات انتخابی تیــم ملی بهعنــوان مبنای اصلی
پوشــیدن پیراهن تیم ملی برای کشــتیگیران مدعی
در هر وزن ،مســابقات انتخابی در شرایط مناسبتری
با حضــور مدعیان جوان و باتجربــه در اوزان مختلف
برگزار شــد .گرچه برخــی اشــکاالت و نواقص فنی،
نگرانیهایــی را برای حضور کشــتیگیرانی که دارای
پیشرو،
کالس جهانی باشند در مسابقات بین المللی ِ
بــرای کادرهای فنی تیمهای ملی ایجاد کرده اســت.
اما به هر حال امیدی در بخش فنی در کشــتی کشور
برای پوشــیدن پیراهن تیم ملی ایجاد شده است که
موجب شده کشــتیگیران با تمام توان بهروی تشک
مبارزه میکننــد.وی تأکید کرد :این موضوع بســیار
ارزشــمند است هرچند شاید فراز و نشــیبهایی را برای بخش
فنی کشــتی ایران بههمراه داشته باشــد ،اما در نهایت برگزاری
مسابقات انتخابی هم خواســت مردم کشتیدوست ایران است،
هم خواســت خانواده کشــتی ،و هم بهلحاظ فنی بهنفع کشتی
تمام خواهد شد .البته فراز و نشیبهای سالهای گذشته ،امسال به
کادرهای فنی تیمهای ملی در بند سیزدهم از بخش توضیحات
"فرآیند انتخابی تیم ملی" ،اختیارات بیشتری نسبت به سالهای
قبل داده اســت.خادم افزود :در واقع براساس این بند که مصوب
هیئتهای کشتی استانهای کشــور میباشد ،گرچه مسابقات
انتخابی تیم ملی مبنای اصلی پوشــیدن پیراهن تیم ملی است،
اما کادرهای فنی میتوانند براســاس عملکرد و کارنامه خارجی
کشــتیگیران برتر هر وزن در رقابتهــای انتخابی تیم ملی ،و
نیز عملکرد فنی و انضباطی کشــتیگیران مذکور در اردوها ،در
نهایت کشتیگیر واجد شــرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی
را از میان کشــتیگیران برتر هر وزن در مســابقات انتخابی تیم
ملی تشــخیص داده و به شورای فنی جهت تصمیمگیری نهایی
معرفی کنند ،البته بدیهی اســت باز هــم در تصمیمگیریهای
نهایی نتیجه انتخابی تیم ملی مالک اول خواهد بود اما عملکرد
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در ادامه  9بر صفر "آبینارا راجنراین" هندی را
مغلوب کرد .سپس توانست  ۵بر صفر "دیلدورا
آلیکوالوا" نماینده ازبک را از پیش رو برداشــته
و فینالیســت شــود .او در فینال "ســوچاواله

کوالوانیــچ" از تایلند را  5بــر صفر برد و مدال
طالی این رقابتهــا را ازآن خود کرد.در ادامه،
"مبینا حیدری" کاراته کای وزن  -۵۹کیلوگرم
تیم دختران ،در گام نخست  ۵بر صفر "ون لین"

از ویتنام را مغلوب کرد .سپس  ۶بر یک "کاویتا
کاویتا" از هند را برد و در مبارزه ســوم با نتیجه
 ۱۲بر " 2کوکورو ساکاجی" از ژاپن را شکست
داد و بــه فینال راه یافت .او در فینال به مصاف
"نرانوچ تانگلینــگ" تایلندی رفت و  2بر یک
نتیجه را واگذار و به مدال نقره این وزن بسنده
کرد.همچنیــن در وزن  +59کیلوگرم" ،نگین
آلتونی"  ۴بر " 2گروشــتی ســونیل" از هند را
برد و در ادامه  3بر یک "سارا االمری" از امارت
را بــرد .آلتونی در مبارزه ســوم  ۳بر  2مقابل
"هــرا ایرناندا" از اندونزی به پیروزی رســید و
راهی فینال شد .او در فینال "ساکورا ساواشیما"
از ژاپــن را  3بر یک برد و مدال طالی این وزن
را از آن خــود کرد.امــا در وزن  -۴۸کیلوگرم
"لیال برجعلــی" در اولین مبارزه  7بر  2مقابل
"رینکا تاهاتا" از ژاپن شکست خورد و در جدول
شانس مجدد ،در مبارزه اول  ۶بر صفر "فی وانگ"
از چین را بــرد و در مبارزه ردهبندی  4بر صفر
مقابل "آیکا اوکازاکی" از تایلند شکست خورد و
به مدال نرسید.

منصور مهدیزاده قهرمان اســبق کشتی آزاد
جهان به عضویت تاالر مشــاهیر کشتی جهان
درآمد.به گزارش فدراســیون کشــتی ،اتحادیه
جهانی کشتی با ارســال نامهای به فدراسیون
کشتی اعالم کرد ،منصور مهدیزاده ،دارنده 3
مدال طال و یک برنز جهــان ،طالی بازیهای
آســیایی و نفر چهارم المپیــک  1964توکیو
بعنوان قهرمان کشــتی آزاد بــه عضویت تاالر
مشاهیر این اتحادیه درآمده است.بر این اساس
مراسم اهداء جوایز منصور مهدیزاده روز جمعه
 27مهرماه در مجمــع عمومیاتحادیه جهانی
کشتی (مسابقات جهانی بوداپست مجارستان)
برگزار خواهد شد.

بارسا با این  4خرید رویایی میشود؟

نشریه موندو دپورتیوو 4 ،بازیکنی که در لیست
خرید بارســلونا برای فصل آینــده قرار دارند را
معرفی کرد.به گزارش ورزش ســه ،بارسلونا با
برنامه ریزی که برای خریدهای خود انجام داده،
ســعی دارد بازیکنانی را به خدمت بگیرد که در
کوتــاه مدت و بلند مدت ،بهترین عملکرد را در
تیم داشته باشند .پس از جدایی نیمار ،بارسا دو
خرید گرانقیمت انجــام داد و دمبله و کوتینیو
را به خدمت گرفت .مدیران باشــگاه ماههاست
کــه روی پروژه فصل آینده خود کار میکنند و
خریدهایی که قصد دارند در ســالهای 2019
و  2020انجام بدهنــد را نیز انتخاب کرده اند.
پروژه "نوسازی" ،با دقت برنامه ریزی شده و از
گریزمان  27ســاله تا دی یانگ  20ساله در آن
قرار گرفته اند.

آلنا ،ستاره ای در تیمهای پایه بارسا

گریزمان تنها انتقال تابستانی بارسا نخواهد بود
بلکــه کارلس آلنا نیز از تیم پایه بارســا به تیم
اصلی منتقل خواهد شد .والورده اعتماد بسیاری
بههافبک جوان تیمش دارد که ستاره اسپانیایی،
مطمئنا در فصــل آینده نقش مهمیدر تیمش
خواهد داشت .یکی از پستهایی که برای فصل
آینــده خالــی خواهــد شــد ،توســط آلنــا
پر خواهد شد.
آرتور در نقل و انتقاالت زمستانی

نتوان گریزمان که جدی ترین گزینه بارسا است
و مدتهاست که سران باشگاه در حال کار کردن
روی این پروژه هستند ،با رسیدن به تاریخ یکم
جوالی (9تیرماه) ،بندی در قراردادش دارد که
رقم فسخ او از  200میلیون یورو به  100میلیون
یورو کاهش خواهد یافت .در حقیقت باشــگاه
بارســلونا ،این قیمت را یک فرصــت میداند.
در حالی که منچســتریونایتد ،رئــال مادرید و
پاری سن ژرمن نیز به دنبال به خدمت گرفتن او
هستند ،بارسلونا سعی دارد سریعا دست به کار
شده و شــرایط حضور گریزمان را در نیوکمپ
فراهم کند .ســتاره فرانســوی نیز به حضور در
بارسا عالقه نشــان داده و به تمامیطریقی که
بارســا برای ارتباط گرفتن بــا او تالش کرده،
واکنش مثبت داشته اســت .البته رقبای بارسا
همگــی از ایــن تیم بــرای جــذب گریزمان
عقبافتادهاندوحتیاتلتیکوپیشنهادیجذاببرای
ماندن مهاجمش ارائه کرده ولی این پیشنهاد نیز
کافی نیست .گریزمان وضعیتش را برای باشگاه
شرح داده و تمامیانگیزه او ورزشی خواهد بود.
بارســا مدتهاســت که بــا ایجنــت و خواهر
گریزمان در ارتباط اســت و از طریق آنها ،این
پیام را دریافت کرده که گریزمان تمایل زیادی
به حضور در بارسا دارد و تا یکم جوالی منتظر
خواهد ماند تا بارسا برای جذبش اقدام کند .پس از
جدایی آردا توران ،شــماره  7بارسا خالی شده
و هنوز به بازیکنی اهدا نشده است.

بازیکنــی که فصــل آینــده به بارســا اضافه
خواهدشد،آرتوربرزیلیاست.هفتههاستکهبارسا
توافــق با این بازیکن را اعالم کــرده و او فصل
آینده و در زمســتان ،به جمع آبی اناری پوشان
اضافه خواهد شد .توافقات مالی نیز بین دو طرف
صورت گرفته و آبی اناریها منتظر حضورهافبک
با استعداد برزیلی هستند.
دی یانگ برای یک سال دیگر

برای اهداف بلند مدت ،باشگاه کاتاالن با فرنکی
دی یانگ،هافبک با اســتعداد و جوان آژاکس به
توافق رسیده است .سبک بازیهافبک هلندی به
اعتقاد مسئولین بارسا ،کامال با سبک بازی باشگاه
هماهنگ است و مدیران باشگاه تصمیم گرفته اند
در تابستان  ،2019دی یانگ را جذب کنند .آلنا و
آرتور،هافبکهای آینده بارسا هستند.

نیمار سکوتش را شکست

نیمار ،چند روزی اســت که به کانون شــایعات
تبدیل شده و رسانههای فرانسوی و اسپانیایی از
قطعی بودن انتقال او به رئال مینویسند.به گزارش
ورزش سه  ،نیمار هفتههاست که به سوژه داغی
برای رســانهها تبدیل شده است .در روزهایی که
او دوران مصدومیت خود را در برزیل پشــت سر
میگذاشت و حاضر نشــد برای جشن قهرمانی
پی اس جی به پاریس بازگردد ،بار دیگر شایعات
پیوستن او به رئال در انتهای فصل قوت گرفتند.
حتی وقتــی او به پاریس برگشــت تا تمرینات
آمادهسازیاشبرایبازگشتبهمیادینراادامهدهد
نیز اخبار و شــایعات پیرامون او خاموش نشدند؛
در چنین شــرایطی ،جمعه شب گذشته باشگاه
پی اس جی بــرای معرفی کیت رســمیفصل
آینده خود ،از نیمار استفاده کرد تا هم طعنه ای

به شایعات زده باشــد و هم اعالم کند که نیمار
مهره ای جدا نشدنی خواهد بود.سرانجام روزشنبه
سکوت نیمار نیز شکست و او در توئیتر با انتشار
پیامینسبت به شــایعات موجود واکنش نشان
داد.نیمار با ابراز خوشــحالی از پوشیدن پیراهن
جدید پی اس جی ،به نوعی تاکید کرد که فصل
بعــد نیز در پاریس خواهد ماند «:به پوشــیدن
پیراهــن جدیــد باشــگاه افتخــار میکنــم و
امیدوارم به خوشحال کردن همه ادامه دهم».

