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ورزشی

وطن امروز شماره 2537

اخبار

قاتل پرسپولیس از الهالل جدا شد

مهاجم س��وریهای الهالل سرانجام از این
تیم جدا شد تا در لیگ مصر بازی کند .قاتل
تیم فوتبال پرسپولیس لقبی است که برخی
رس��انههای داخلی برای مهاجم س��وریهای
اله�لال ،عمر خربین در نظ��ر گرفتهاند .این
بازیکن س��وریهای فصل قبل لیگ قهرمانان
آسیا توانست در  2دیدار رفت و برگشت برابر
تیم فوتبال پرسپولیس  5گل به ثمر برساند
تا یکتن��ه زمینهس��از حذف سرخپوش��ان
تهران��ی ش��ود .عم��ر خربین س��رانجام بعد
از ک��ش و قوسهای زی��اد تصمیم گرفت از
الهالل جدا و راهی لیگ مصر ش��ود .الهالل
در فصل جابهجایی تابستانی تغییرات زیادی
داش��ته اس��ت و بعد از جذب گومز ،مهاجم
سرشناس فرانسوی تصمیم گرفت خربین را
ب��ه صورت قرضی و تا پای��ان فصل جاری به
یک تیم مصری بفروشد.

بارسلونا شکست را با پیروزی
عوض کرد

بارسلونا با وجود اینکه گل نخست را از رئال
سوسیداد دریافت کرد ،توانست نتیجه را جبران
کند و  3امتیاز بازی را به دست آورد.
بارس��لونا ش��نبه در هفته چهارم اللیگا در
آنوئتا به مصاف رئال سوسیداد رفت و  2بر یک
میزبانش را شکست داد.
یواناریها مانند همیشه در این ورزشگاه
آب 
به مش��کل برخوردند و گل نخست را دریافت
کردند .آریتس الوستوندو در دقیقه  ۱۲دروازه
مارک آندره ترش��تیگن را باز کرد .ش��اگردان
ارنس��تو والورده تالش کردند گل مساوی را به
ثمر برس��انند اما نیمه اول را با شکست یک بر
صفر به پایان رساندند.
در شروع نیمه دوم فیلیپ کوتینیو به جای
یواناریها
نلس��ون سمدو وارد زمین ش��د .آب 
تالش خود را برای باز ک��ردن دروازه حریف
بیشتر کردند .در مقابل ،میزبان چند فرصت
خ��وب را از دس��ت داد .در نهای��ت لوئی��س
سوارس توانست گل مساوی را در دقیقه ۶۳
به ثمر برساند .دقایقی بعد ضربه عثمان دمبله
با برخورد به  2مدافع رئال سوس��یداد درون
دروازه میزبان جای گرفت تا بارس��ا شکست
را با پیروزی عوض کند؛ سپس آرتورو ویدال
وارد زمی��ن ش��د .در دقایق پایان��ی خوانمی
فرصت داش��ت بازی را مساوی کند که ضربه
سرش با اختالف کمی به بیرون رفت.
بارس��لونا با این پیروزی  ۱۲امتیازی شد و
صدرنشینیاش را حفظ کرد.

شکست آمیان با وجود
گلزنی قدوس

آمیان در ش��بی که س��امان قدوس گلزنی
ک��رد در خانه با نتیجه  3بر  2برابر لیل تن به
شکست داد.
در ادامه هفته پنجم رقابتهای لیگ فرانسه
 5دیدار برگزار شد.
در حساسترین بازی ،موناکو مدافع عنوان
قهرمان��ی باز هم امتیاز از دس��ت داد و این بار
در خانه تولوز با تساوی یک  -یک متوقف شد.
آمیان که س��امان ق��دوس را در ترکیب
اصل��ی خود داش��ت در ورزش��گاه خانگی از
لی��ل پذیرایی کرد و ب��ا نتیجه  3بر  2تن به
شکست داد.
سامان قدوس در دقیقه  ۹۳گل دوم آمیان
را به ثمر رس��اند اما این باعث نش��د تا تیمش
بازنده بازی نش��ود .این دومین گل این بازیکن
ایرانی در لیگ فرانسه است.
نتایج دیگر دیدارها:

کان  -۲لیون ۲
دیژون یک -آنژه ۳
مونپلیه یک -استراسبورگ یک
در جدول ردهبندی پاریس��نژرمن با ۱۵
امتیاز در صدر جای دارد و تیمهای لیل و تولوز
هم  ۱۰امتیازی هستند.

گزارش

روز سرنوشتساز استقالل و پرسپولیس مقابل رقبای قطری

مربی شدن مهاجم اسبق استقالل
در عمان

عباس س��رخاب ،مهاجم جنوبی فوتبال
ایران و باش��گاه اس��تقالل در ده��ه  ۷۰بعد
از س��الها غیب��ت در س��طح اول مربیگری
باش��گاهی طی توافقی با سران باشگاه دسته
اولی جعالن راهی مس��قط ش��د ت��ا تجربه
جدی��دی در این عرص��ه به دس��ت بیاورد.
در روزهایی که کوچ فوتبالیس��تهای ایرانی
به لیگ های کش��ورهای حوزه خلیج فارس
اس��تارت خ��ورده ،حاال عباس س��رخاب که
پی��ش از این هدای��ت تیمهای ش��هرداری
بندرعب��اس ،ش��اهین بوش��هر و ...را برعهده
داش��ت به عنوان نخس��تین مربی لژیونر در
فوتبال عمان ،هدایت تیم دسته اولی جعالن
را برعه��ده گرف��ت .مربی ایران��ی جعالن با
اس��تقبال مسؤوالن باش��گاه عمانی وارد این
کشور ش��د تا تصاویر سرخاب بازتاب زیادی
در رسانههای این کشور داشته باشد.
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سرانجام روز سرنوشتساز برای سرخابیهای
پایتخت در آسیا فرا رسید .استقالل که در تهران
و در نهایت ناباوری با نتیجه  3بر یک مغلوب السد
قطر ش��د ،امش��ب باید در دوحه برای جبران آن
شکست و صعود به مرحله بعد تالش کند و تقریبا
همزمان و کمی زودتر پرس��پولیس در تهران و با
حمایت هواداران خود میرود تا شکس��ت یک بر
صفر مقابل الدحیل را جبران کند.
کار هر دو نماینده ایران سخت است اما با توجه
ب��ه نتایج دور رفت و بازی آبیها در خاک قطر به
نظر میرسد شاگردان شفر شب بسیار سختتری
را پیش رو داشته باشند اما چه کسی گفته نباید
در فوتبال به بازگشت امید داشت؟ فوتبال لبریز از
نتایج شگفتانگیز بوده و شاید امشب باز هم شاهد
یکی از این شبهای خاص باشیم.
ابت��دا ب��ه بازی پرس��پولیس مقاب��ل الدحیل
میپردازیم که  2س��اعت زودت��ر در تهران برگزار
میشود .پرس��پولیس در بازی رفت در قطر یک
ب��ر صفر بازی را ب��ه حریف قدرتمن��دش واگذار
کرد .با این حال پرس��پولیس ایران امیدوار است
که امروز در ورزش��گاه آزادی با حمایت هواداران
پرش��مارش این باخ��ت خفیف را جب��ران کند،
هر چند پرس��پولیس در این ب��ازی چند بازیکن
مصدوم و محروم هم دارد؛ سیامک نعمتی محروم
اس��ت ،سیدجالل حسینی و بشار رسن نیز دچار
مصدومیت هس��تند و کادر پزش��کی در تالشند
آنها را به این بازی برس��انند .در آن سوی میدان
کاپیتان الدحیل «بوضیاف» که در بازی رفت دچار
مصدومیت بود در تهران مقابل پرسپولیس بازی
خواهد کرد ،بنابراین سرخپوش��ان بازی س��ختی
را پیش رو دارند .پرسپولیس��یها قطع��ا بازی را
هجوم��ی آغاز میکنند ت��ا خیل��ی زود گل اول
بازی را به ثمر برس��انند تا در جو پرشور ورزشگاه
آزادی حریف را وادار به اش��تباههای بیشتر کنند.
رویای صعود سرخپوشان دور از دسترس نیست.
پرسپولیس و برانکو روی یار دوازدهم خود خیلی
حساب میکنند ولی قطعا اندیشههای تاکتیکی
برانک��و نیز یکی از مهمتری��ن عوامل برای صعود
پرسپولیس به نیمهنهایی خواهد بود .پرسپولیس
نباید در ورزش��گاه آزادی گلی دریافت کند و در
صورت پی��روزی  ۲بر صفر سرخپوش��ان خود را
در نیمهنهای��ی خواهن��د دی��د و آرزوی قطریها
که برگزاری یک نیمهنهایی تمام قطری در غرب
آسیاس��ت ،نقش بر آب میشود و شاید استقالل
هم صعود کند ،آنگاه سرخابیها بزرگترین داربی
آس��یا را برگزار خواهند کرد« .روشن ایرماتوف»
داور مشهور ازبکستان سوت این مسابقه حساس
را در س��اعت  ۱۸:۳۰در ورزش��گاه آزادی به صدا
درمیآورد و امیدواریم در پایان مسابقه پرسپولیس
جش��ن صعود  ۸۰هزار نفری خود را در ورزشگاه
آزادی بگیرد.
■■آبیها در قطر به دنبال شگفتی

اس��تقالل در بازی رفت  ۳ب��ر یک مقابل تیم
قدرتمن��د و پولدار الس��د قطر شکس��ت خورد تا
امیدهای��ش برای بازی برگش��ت کمرنگ ش��ود.
خیلیه��ا کار اس��تقالل را در آس��یا تمام ش��ده
اعالم اجرای قانون  ۹۰به  ۱۰در داربی رفت
لیگ هجدهم از سوی سازمان لیگ با استقبال
اهالی فوتبال روبهرو ش��ده است اما سوال اصلی
اینجاس��ت ک��ه آیا س��ازمان لیگ و  2باش��گاه
استقالل و پرس��پولیس امکانات و توانایی الزم
ب��رای اجرای این قانون را دارند یا نه .تردیدهای
زیادی در این باره وجود دارد و همین باعث شده
شایعه احتمال لغو اجرای این قانون در روزهای
آتی به گوش برسد .با این حال مسؤوالن سازمان
لیگ فعال بر سر موضع خود ایستادهاند و مدعی
هس��تند که در این بازی قانون  90به  10اجرا
خواهد شد .حیدر بهاروند ،رئیس سازمان لیگ
هم در گفتوگو با س��ایت رسمی سازمان لیگ
تاکید کرده که این موض��وع از مدتها قبل در

دو سد

میدانند اما فوتبال هم��واره غیر قابل پیشبینی
اس��ت ،بویژه برای ما ایرانیها که همواره خاطرات
خوشی از شگفتیس��ازی داریم .حماسه ملبورن
شاخصترین آنهاس��ت .صعود به جامجهانی 98
فرانسه تا سالهای سال همچنان خاطره خوبش
در ذهن هم��ه ایرانیها باقی میماند و امیدواریم
اس��تقاللیها نیز بتوانند یک حماسه بزرگ خلق
کنند و تیم پرس��تاره السد قطر را شکست دهند.
دس��تیابی به این رویا خیلی خیلی س��خت است
اما غیرممکن نیست .امیدواریم استقالل عملیات
غیرممکن خ��ود را در دوحه بخوبی انجام دهد تا
به نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند و از
آن س��و هم پرسپولیس با پیروزی مقابل الدحیل
راهی مرحله بعد ش��ود تا ی��ک نیمهنهایی تمام
ایرانی را در آس��یا شاهد باش��یم .یک نیمهنهایی
مهیج که در واقع ی��ک داربی اضافه برای فوتبال
ایران و آسیا محسوب خواهد بود .آبیپوشان  2روز
زودتر از موعد به قطر سفر کردهاند تا در آرامش و
بیحاشیه روی این مسابقه حساس تمرکز کنند.
الس��د با ژاوی و گابی س��تارههای اسپانیاییاش
همچنان یک تیم ترسناک و قدرتمند است ولی
ما به پتانسیل جوانان ایرانی امیدواریم .محمدتقی
الجعفری از کشور س��نگاپور قضاوت این بازی را
برعهده خواهد داش��ت؛ مس��ابقهای که س��اعت
 ۲۰:۳۰به وقت تهران آغاز میشود.

■■برانکو :فع ً
ال الدحیل یک بر صفر جلو است

سرمربی پرس��پولیس گفت :برای بازی مقابل
الدحی��ل مصدومیت و بیماری هیچ معنایی برای
پرسپولیس ندارد و باید با همه توان مبارزه کنیم.
برانک��و ایوانکووی��چ ،س��رمربی تی��م فوتب��ال
پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار این تیم
مقابل الدحیل قطر گفت :خوشحالم که در مرحله
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان هستیم .این اولویتی

پوگبـا
مسی و کریس را جا گذاشت

برای فوتبال ایران اس��ت که  2تی��م ایرانی به نام
استقالل و پرسپولیس در این مرحله هستند .انتظار
یک بازی خوب و ورزش��گاه پر از تماش��اگر داریم.
برانکو گف��ت :امیدوارم ه��ر دو تیم نمایش خوبی
داشته باش��ند تا هواداران از بازی لذت ببرند .بازی
الدحی��ل  2نیمه دارد؛ نیم��ه اول در قطر ،الدحیل
پیروز شد و فردا [امروز] در نیمه دوم ما در ورزشگاه
آزادی به میدان خواهیم رفت .فعال الدحیل یک بر
صفر جلو است .ما در بازی رفت خوب بازی کردیم
و نشان دادیم که نسبت به الدحیل ضعیف نیستیم.
طبیعی است کار برای ما سخت خواهد بود اما هر
دو تی��م با توجه به نتیجه یک بر صفر که در بازی
رفت رقم خورده است امید زیادی دارند .به هر حال
الدحیل از تیم ما جلو اس��ت .شاید اگر ما در بازی
رفت مساوی میکردیم یا پیروز میشدیم هم هیچ
فرق��ی نمیکرد ،چون نتیجه یک گل قابل جبران
است .وی در ادامه تاکید کرد:الدحیل  8ملیپوش
دارد .یک بازیکن مراکشی باکیفیت دارد .کاپیتان
این تیم هم در این بازی حضور دارد .ما باید در این
بازی باهوش عمل کنیم .باید به هر چیز عاقالنه فکر
کنیم تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم .سیامک نعمتی
از تیم محروم است .همچنین بعد از بازی با نساجی،
حسین ماهینی و سیدجالل حسینی مصدومیت
کوچکی پیدا کردند .همینطور بش��ار رسن بعد از
بازی با تیمملی مصدومیتی داشت اما این بازیکنان
به مصدومیت فکر نمیکنند و با تمام توانشان به
میدان خواهند رفت.
■■معلول :مقابل پرسپولیس دفاع نمیکنیم

س��رمربی تیم فوتب��ال الدحی��ل قطر گفت:
الدحیل یک فلس��فه دارد و آن هم حمله اس��ت
که با همین روش به مصاف پرسپولیس خواهیم
رف��ت .نبیل معل��ول درباره بازی ب��ا تیم فوتبال
پرس��پولیس اظهار داش��ت :بازی خیلی سختی

تأکید سازمان لیگ بر برگزاری داربی با قانون جدید

 ۹۰به  ۱۰اجرا میشود

برنامه س��ازمان لیگ بوده و
باید اجرایی شود.
او در ای��ن ب��اره گف��ت:
اختص��اص  ۹۰درص��د از
ظرفی��ت تماش��اگران ب��ه
تی��م میزب��ان و  ۱۰درصد
ب��ه میهمان یک��ی از قوانین م��ورد تأیید فیفا و
کنفدراس��یون فوتبال آسیا اس��ت که این قانون
را در دی��دار پرس��پولیس و اس��تقالل در هفته
هش��تم لیگ برتر اجرایی خواهیم کرد .با توجه
به میزبانی اس��تقالل در این دی��دار ۹۰ ،درصد

مارکتینگورزش

از س��کوهای ورزش��گاه در
اختی��ار تماش��اگران ای��ن
تیم ق��رار میگی��رد و فقط
 ۱۰درص��د از ظرفی��ت
ورزش��گاه به تی��م میهمان
اختصاصداده خواهد شد.
او ادام��ه داد :در آخری��ن دی��دار  2تی��م
پرس��پولیس و اس��تقالل ک��ه فصل گذش��ته
برگزار شد ،اعالم کردیمکه این قانون الزامآور
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا و فیفا در مسابقه
آین��ده  2تی��م اجرای��ی میش��ود .از مدیران

پیش رو داریم؛ پرس��پولیس تیم خوبی اس��ت.
وی ادام��ه داد :امس��ال الدحیل اس��تارت خوبی
زده اس��ت .همچنین پرسپولیس در لیگ حضور
خوبی داشته است و امیدواریم بازی خوبی مقابل
پرسپولیس انجام دهیم .امیدواریم الدحیل برای
نخس��تینبار به فینال راه پیدا کند .سرمربی تیم
الدحیل درباره بازی در تهران و حضور  100هزار
تماشاگر در این بازی گفت :شک نداریم که بازی
بزرگی خواهد بود .پرس��پولیس تیم خوبی است
اما ما هم برای این بازی آماده هس��تیم و از نظر
ذهن��ی خودمان را آماده این ب��ازی کردهایم .ما
مثبت فکر میکنیم و آماده این بازی هس��تیم،
چ��را که بازیکن��ان تجربه کافی ب��رای این بازی
دارن��د و به ته��ران نیامدیم که ببازی��م .ما برای
جنگیدن آمدیم .س��رمربی تیم الدحیل در ادامه
درباره اینکه با توجه به حضور پرش��ور هواداران
پرس��پولیس س��عی میکنید از چ��ه تاکتیکی
اس��تفاده کنید ،گفت :تجربه م��ن در این چند
سال که در فوتبال هستم نشان داده تماشاگران
بازی نیستند که نتیجه بازی را رقم میزنند ،بلکه
بازی بازیکنان مهم است .ما در بازی رفت مقابل
پرس��پولیس عملکرد خوبی داشتیم .بازی خوبی
انجام دادیم .کنترل بازی را در دس��ت داش��تیم
و آم��اده این ب��ازی بزرگ هس��تیم .در آخر این
نتیجه بازی اس��ت که مهم است .کسی راجع به
تماش��اگران بعد از بازی حرف نمیزند و نتیجه
از همه چیز مهمتر اس��ت .وی درباره اینکه آیا با
ترکیب دفاعی بازی خواهد کرد؟ گفت :فلس��فه
فوتبال ما هجومی است و دفاعی بازی نمیکنیم؛
بازیکن��ان ما میجنگند ،البته پرس��پولیس تیم
قدرتمندی اس��ت و چند بازیکن تکنیکی دارد و
ما سعی میکنیم آنها را مهار کنیم و جز این راه
نقشه دفاعی دیگری نداریم.
پرس��پولیس واس��تقالل میخواهم در اجرای
این قان��ون ،س��ازمان لیگ و تمام مس��ؤوالن
برگزارکننده مسابقه را کمک و همراهی کنند
تا باشگاهها بتوانند از حق میزبانی خود به نحو
شایسته استفاده کنند.
و اما حرفهای پایانی او :این قانون در تمام
کشورهای پیشرفته در فوتبالسالهاست اجرا
میش��ود و ش��ورای تأمین نیز ب��ر اجرای این
قانون الزامآور فیفا وAFC تأکید کرده است،
بنابراین اجرای اینقانون الزامآور کنفدراسیون
فوتبال آس��یا در یکی از مهمترین مس��ابقات
فوتبال ایران و قاره آس��یا اهمیت ویژهای دارد،
چون اینمسابقه از سوی تمام نهادهای فوتبال
منطقه و قاره آسیا رصد میشود.

امس��ال عالوه بر تعداد زیادی از ورزشکاران
دنی��ای ورزش آمریکا و س��تارههای لیگ برتر
انگلی��س ،در فهرس��ت مجله «اس��پورتز پرو»
چهرههای عجیبی هم به چش��م میخورند ،از
جمله چند کریکتباز ،یک اس��کیتبورد سوار
و حتی یک س��تاره بازیه��ای کامپیوتری .اما
عجیبترین اتفاق این فهرست بدون شک حضور
«الکساندر زورف» در رتب ه چهارم فهرست امسال
است .الکس��اندر زورف تنیسور 21سال ه آلمانی
امسال با پیشی گرفتن از ورزشکاران بزرگی مثل
نیمار ،لوئیس همیلتون و استیون کوری عنوان
چهارمین ورزشکار پرطرفدار دنیای مارکتینگ را
به خود اختصاص داده است.
موفقیتهای ورزش��ی ،حض��ور پررنگ در
ش��بکههای اجتماعی و انرژی و ش��ور جوانی
و البت��ه خوشتیپی و جذابیت این تنیس��ور
21س��اله ،عواملی بوده که او را در فهرس��ت
اس��پورتز پرو به رتب ه چه��ارم پرطرفدارترین
وزش��کاران دنیای مارکتینگ رس��انده است.
نیمار برزیلی ،ابرستاره باشگاه پاریسنژرمن و
تیمملی برزیل که سال گذشته در این فهرست
در رتب�� ه هفتم قرار داش��ت امس��ال با  9پله
سقوط رتب ه ش��انزدهمین ورزشکار پرطرفدار
دنی��ای مارکتینگ را به خ��ود اختصاص داد.
جالب اینجاس��ت که «تایلر بلوینز» ،ورزشکار
بازیهای کامپیوتری از آمریکا در این فهرست
 2رتبه باالتر از نیمار ،در رده چهاردهم جدول
قرار گرفته است .افزایش روزافزون محبوبیت
بازیهای کامپیوتری یکی از س��تارههای این
بازیها را بیش��تر از ابرس��تارهای مثل نیمار
پرطرف��دار میکند و ب��دون تردی��د یکی از
ترندهای مهم این روزه��ای دنیای ورزش به
حس��اب میآید .رتب ه  10فهرس��ت به «آرون
ج��اج» س��تار ه بیس��بال آمری��کا و بازیکن
نیویورکیانکیز اختصاص دارد« .کیتی لدکی»
شناگر زن 21سال ه آمریکایی که سال گذشته
در این فهرست رتبه سیام را در اختیار داشت،
امس��ال در رتب ه  9قرار گرفته اس��ت« .بکهام
جونیور» س��تاره فوتبال آمریکای��ی ،بازیکن
 25س��اله تیم نیویورکجاینتز هم امس��ال با
 2پله صعود در رتب ه هش��تم جدول ایستاده
اس��ت .رتب ه هفتم در اختی��ار «کلویی کیم»
اسنوبوردسوار 18ساله آمریکایی است که سال
گذشته در رتب ه سی و نهم جدول ایستاده بود.
او هم یکی از ش��گفتیهای فهرس��ت امسال
اس��پورتز پرو به حس��اب میآی��د و اما رتبه
شش��م جدول در اختیار «هری کین» ستاره
فوتبال بریتانیا و آقای گل جامجهانی روسیه
اس��ت« .استیون کری» ستاره بسکتبال عضو
باشگاه گولدناستیتواریرز و تیمملی آمریکا
که س��ال گذش��ته در رتب ه دوم فهرست قرار
داشت ،امسال در رتب ه پنجم قرار گرفته است
و همان طور که گفته ش��د الکس��اندر زورف
تنیسور 21سال ه آلمانی در کمال شگفتی رتبه
چهارم این جدول را ب��ه خود اختصاص داده
اس��ت .اما  3رتب ه نخس��ت؛ رتب ه سوم جدول
پرطرفدارترین ورزش��کاران دنیای مارکتینگ
به «کیلین امباپه» فوتبالیست جوان و ستاره
تیمملی فرانسه در جامجهانی  2018روسیه
اختصاص دارد .این س��تاره 19سال ه فرانسوی
سالهای زیادی در مقابل خود دارد و میتواند
در آینده عنوان پرطرفدارترین ورزشکار دنیای
مارکتین��گ را به خود اختصاص دهد .آنتونی
«جاشوا» بوکس��ور 28سال ه انگلیسی در رتبه
دوم این جدول ایستاده و باالخره «پل پوگبا»
ی فوتبال از طرف اسپورتز پرو
ستاره فرانس��و 
ب��ه عن��وان پرطرفدارترین ورزش��کار دنیای
مارکتینگ انتخاب شده اس��ت؛ پوگبایی که
در منچستریونایتد با س��رمربی یونایتد ،ژوزه
مورینیو مشکل دارد و به احتمال زیاد بزودی
از این تیم جدا خواهد شد؛ انتقالی که احتماال
رکورد نقلوانتق��االت دنیای فوتبال را خواهد
شکست.
خبر

بامو اسپانسر جدید بایرن مونیخ!

کیوسک
مارکا

دو امتیاز را جا گذاشت

موندودپورتیوو

صدرنشینان بزرگ

اسپورت

سه امتیاز را بردار

آ.اس

فوتبال خوب در سن مامس

کمپانی بزرگ خودروس��ازی بامو تا چند
سال دیگر اسپانسر باشگاه فوتبال بایرن مونیخ
میشود.
به گزارش خبرگ��زاری فارس ،مطابق اعالم
بیلد ،ت��ا چند س��ال دیگر تغیی��ر و تحوالت
گس��تردهای در بخش اسپانسر اصلی بایرنیها
ایج��اد خواه��د ش��د به ط��وری که ش��رکت
خودروس��ازی بامو از س��ال  2025به عنوان
حامی مالی بایرنیها عمل خواهد کرد.
به این ترتیب این شرکت ،دیگر رقیب خود
یعنی آئودی را کنار خواهد زد.
این در حالی اس��ت که آئودی که تا س��ال
 2025قرارداد دارد ،همانند آدیداس و شرکت
آلیانس در  8/33درصد سهام بایرن سهیم است.
آئودی تاکنون همه س��اله  30میلیون یورو
به بایرن پرداخته اما با حض��ور بامو این رقم
به بیش از  100میلیون یورو در س��ال افزایش
خواهد یافت.

