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رییس اللیگا:
 من از برخی جهات با سوپرلیگ موافقم

در  آخرین مصاحبه خود  در  رییس اللیگا،  تباس،  خاویر 
باره موارد مختلفی صحبت کرد، از جمله موافقتش با پروژه 

جنجالی سوپر لیگ.
 به گزارش »ورزش سه«، خاویر تباس در مصاحبه با رامون 
آالوز دی مون و در همکاری با رادیو مارکا، به تحلیل و 
بررسی مشکالت مختلف در فوتبال اسپانیا پرداخت. رییس 
مالی،  فیرپلی  با  مرتبط  اقتصادی  مشکالت  درباره  اللیگا 
سوپرلیگ صحبت  همچنین  و  یوفا  از  هایش  درخواست 

کرد.
 درباره فیرپلی مالی یوفا: »من به کمیته اجرایی گفتم که 
هرگونه اصالحات در این رابطه باید از طریق محدودیت در 
درآمدهای نامحدود توسط سهامداران، شرکا یا باشگاه های 
دولتی انجام شود و اسپانیا و تقریباً همه لیگ ها موافقت 

می کنند که آن را اصالح کنند. »
  درباره سوپرلیگ: »من معتقدم اکوسیستم کنونی در اروپا 
جواب داده است و من در برخی از جنبه ها مانند حاکمیت 
با سوپرلیگ موافقم، به رئال مادرید و بارسا هم گفته ام. 
من 10 سال است که در حال جنگم و آنها که دور هم می 
نشینند و خاویار می خورند حتی اجازه ورود به من ندادند. 
و ببینید در اولین جلسه کمیته اجرایی یوفا من اخیراً با 
الخلیفی برخورد کردم. در نهایت فکر می کنم که  ناصر 
باشگاه ها باید قدرت تصمیم گیری بیشتری داشته باشند.«

 وضعیت در اللیگا: »به عنوان مثال در اینجا یک سیستم 
کنترل حق پخش تلویزیونی وجود دارد که ما 6 نفر هستیم 

و 5 باشگاه هم هستند.

امروز  ایتالیا  ورزشی  نشریه  معتبرترین  اسپورت  دلو  گاتزتا 
گزارش  داد.به  آینده  برای  رونالدو  نهایی  تصمیم  از  خبر 
با  رابطه  در  زیادی  شایعات  قبل  مدت ها  از  »ورزش سه«، 
آینده کریستیانو رونالدو مطرح شده است. در واقع بسیاری 
از گزارش ها حاکی از آن است که فوق ستاره پرتغالی قصد 
دارد از بیانکونری جدا شود اما در عین حال هنوز هیچ منبع 
معتبری این خبر را تایید نکرده و خود رونالدو نیز تا به این 
لحظه ابهامات را برطرف نکرده است.  تا این لحظه نه ستاره 
پرتغالی رسما درخواست ترک یووه را کرده و نه یوونتوس 
تالشی برای جدایی از رونالدو داشته است و هر روزی که 
بدون انتشار خبر جدیدی در این باره می گذرد، دو طرف 
را به ادامه همکاری نزدیک تر می کند. تصمیم نهایی در 
به  اسپورت  دلو  گاتزتا  نشریه  امروز  یک  آیندهتیتر  مورد 
باعث  که  داشت  اشاره  یووه  در  کریستیانو  شدن  ماندنی 
خوشحالی فراوان هواداران این باشگاه شد. »می آیم و می 
مانم«   طبق ادعای گاتزتا، رونالدو برای سران یووه پیغام 
فرستاده است که به قراردادش پایبند می ماند و بی تاب 
بازگشت به تمرینات برای شروع فصلی جدید است. رونالدو 
طبق برنامه از 9 روز دیگر باید تمرینات پیش فصل خود 
را شروع کند.به این ترتیب همه شایعات در مورد جدایی 

رونالدو را باید پایان یافته تلقی کرد. فوق ستاره ای که گفته 
می شد راهی یونایتد یا پی اس جی می شود اما در نهایت 
او به جای صبر کردن برای تعیین تکلیف کیلیان امباپه در 
تصمیم  سرخ،  شیاطین  از سوی  پیامی  رسیدن  یا  پاریس 
یوونتوس  یعنی ژوئن 2022 در  قراردادش  پایان  تا  گرفت 
بماند.    ابهام در تمدید قراردادژرژ مندش طبق ادعای رسانه 
تمدید  برای  ها  گو  و  گفت  پیش  چندی  از  پرتغالی  های 
قرارداد رونالدو را شروع کرده است. او با سران یووه در تماس 
مداوم است تا به راه حلی مناسب برای تمدید کریستیانو 
این  باالی  بسیار  دستمزد  راه  این  در  بزرگ  برسد.مشکل 
بازیکن است. رونالدو تابستان 2018 با 112 میلیون یورو 
و دستمزد 60 میلیون یورو ناخاصل از رئال راهی یوونتوس 
شد ولی اکنون در پی پاندمی کرونا ادامه همکاری طرفین 
با چنین دستمزدی غیرممکن است. در واقع یکی از دالیل 
پخش شدن شایعه جدایی رونالدو همین مساله بود.    دو 
در  طرفین  گاتزتا،  ادعای  همکاریطبق  ادامه  برای  راه حل 
حال بررسی دو روش هستند. اولی تمدید قرارداد رونالدو 
به مدت یک سال و تا 2023 است تا او در 38 سالگی برای 
باشد. رونالدو  تام داشته  اختیار  انتخاب مقصد بعدی خود 
می تواند دو سال بعد به لیگی با فشار کمتر منتقل شود 

بماند.  باالترین سطح  در  همچنان  بگیرد  تصمیم  اینکه  یا 
است.  مسی  لیونل  روش  به  قرارداد  تمدید  اما  دوم  روش 
مسی اخیرا با بارسلونا بر سر تمدید قرارداد 5 ساله با کسر 
دستمزد 50 درصدی به توافق رسیده است. گاتزتا در این 
رابطه نوشته است که رونالدو هم به تقلید از مسی چنین 
روشی را انتخاب می کند؟فوق ستاره پرتغالی می تواند نیمی 
طوالنی  قراردادی  عوض  در  و  ببخشد  را  خود  دستمزد  از 
مدت را امضا کند. بدون شک این یکی از مهمترین ماموریت 
های ژرژ مندس است و او به خوبی می داند که مذاکرات با 
یوونتوس از همیشه حیاتی تر است.    توپ طال و رونالدو در 
تعطیالتکریستیانو پس از حذف پرتغال در یک هشتم نهایی 
یورو 2020 به دست بلژیک، در تعطیالت تابستانی است. او 
مایورکا را برای تعطیالت انتخاب کرده ولی 9 روز دیگر باید 
در کمپ یوونتوس حاضر شود. فصل گذشته برای او از لحاظ 
تیمی خوب نبود ولی توانست آقای گل سری آ شود و در 
یورو 2020 نیز بهترین گلزن شد. شانس رونالدو برای کسب 
لیونل مسی  به  را  قافیه  احتماال  او  و  نیست  باال  توپ طال 
خواهد باخت و همین انگیزه هایش برای درخشش در فصل 
پیش رو با بیش از پیش خواهد کرد. فصل بعد، فصل جبران 

مافات رونالدو خواهد بود؟

 CR7 رونالدو مثل مسی؛ افشای تصمیم نهایی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان احداث پست 400 کیلو ولت نیروگاه اندیمشک 3 بصورت EPC)نوبت دوم(

شرکت نیرو تراز پی ریز در نظر دارد احداث پست 400 کیلو ولت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 3 را از طریق 

مناقصه و بصورت کلید در دست )EPC( به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت نیرو تراز پی ریز ابتدا بر اساس این آگهی و انجام فرآیند ارزیابی کیفی متقاضیان، نسبت به تهیه لیست 

کوتاه مناقصه گران اقدام و سپس از طریق فرآیند برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط با قابلیت های مالی و 

فنی الزم را برگزیده و انجام فعالیت های کامل کار شامل طراحی، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث پست 

400 کیلو ولت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک3 را بصورت کلید در دست )EPC( به شرکت/مشارکت مزبور 

واگذار خواهد نمود.

نامه جهت  معرفی  داشتن  با  دوم،  نوبت  آگهی  انتشار  از  روز پس  تا 7  میتوانند  واجد شرایط  متقاضیان  کلیه 

 دریافت فرم های ارزیابی کیفی به شرکت نیرو تراز پی ریز به آدرس تهران، خیابان نلسون ماندال، خیابان شهید 

محمد علی رحیمی، پالک 85، طبقه اول شمالی مراجعه نمایند.

ریاض محرز و درسی که از رافائل نادال گرفت
ریاض محرز، ستاره الجزایری منچسترسیتی، می گوید که از رافائل نادال، تنیسور اسپانیایی و یکی از رکوردداران گرنداسلم ها، 

در نبرد خود برای رسیدن به جام های قهرمانی الگو گرفته است.
 به گزارش »ورزش سه«، ریاض محرز در مورد اینکه رافائل نادال، ستاره تنیس، همچنان به او الگو و الهام بخش او در حفظ 
از  او را در تالش برای پیشی گرفتن  امر  عطش و میل به قهرمانی است، صحبت کرد. ستاره منچسترسیتی گفت که این 

دستاوردهای قدیمی خود یاری می کند.
 محرز از زمانی که کمک کرد تا لسترسیتی در سال 2016 به یک قهرمانی غافلگیرکننده در لیگ برتر در برسد، در سطح 
باشگاهی از یک دوران پربار و عناوین قهرمانی لذت می برد و از زمان پیوستن به منچسترسیتی و بازی کردن زیر نظر پپ 

گواردیوال، عناوین بیشتری را نیز در مسابقات مختلف کسب کرده است.
 با توجه به اینکه این وینگر موفق تقریباً هر افتخاری که در سطح باشگاهی انگلیس پیش روی او بوده را فتح کرده، تایید می 
کند که از نادال، دارنده رکورد مشترک بیشترین قهرمانی در گرنداسلم های مردان در تنیس جهان، الهام می گیرد تا همیشه 

بتواند خود را بهتر از قبل کند.
 محرز 30 ساله درباره حفظ انگیزه خود به کانال یوتوب Oui Hustle گفت: »این مثل داستان رافائل نادال است. زمانی او 11 

بار در روالن گاروس پیروز شد و داشت یکی از فینال ها را در یک تورنمنت دیگر در سال 2019 می باخت.


