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رقابت لوا با سایه کریم
رئال مادرید امروز بدون بنزما و با اتکا به 

وینیسیوس بازی می کند

باشگاه های فوتبال فقیرند
مجله فوربز که یک رسانه مرجع درباره مسائل اقتصادی و ارزشگذاری است، فهرست 
باارزش ترین باشگاه های ورزشی جهان را منتشر کرده که در کمال تعجب در میان 
10 باشگاه اول این لیست، نامی از باشگاه های بزرگ فوتبال دیده نمی شود. نخستین 
باشگاه فوتبالی در رده سیزدهم قرار دارد که متعلق به رئال مادرید است با 5.1میلیارد 
یورو قیمت. یعنی اگر کسی بخواهد یک باشگاه فوتبال آمریکایی بخرد باید 8میلیون 
یورو پول بگذارد وسط اما می تواند با 1.2میلیارد یورو باشگاه پرطرفدار اینترمیالن را 

بخرد. فهرست باارزش ترین باشگاه ها از نظر فوربز به این شرح است:
���������������������������������������������������������������������� 8میلیارد دالر  1  داالس کابویز )فوتبال آمریکایی(
�������������������������������������������������������� 6.4میلیارد دالر  2  نیوانگلند پتریوتس )فوتبال آمریکایی(
�������������������������������������������������������������� 6.2میلیارد دالر 3  لس آنجلس رمز )فوتبال آمریکایی(

�������������������������������������������������������������������������������� 6میلیارد دالر  4  نیویوریک یانکیز )بیسبال(
5  نیویورک جاینتز )فوتبال آمریکایی(����������������������������������������������������������������  6میلیارد دالر 
������������������������������������������������������������������������������ 5.8میلیارد دالر  6  نیویورک نیکز )بسکتبال(
7  شیکاگو بیرز )فوتبال آمریکایی(�������������������������������������������������������������������� 5.8میلیارد دالر 
������������������������������������������������������������������������������� 5.6میلیارد دالر  8  گلدن  استیت )بسکتبال(
9  واشنگتن کامندرز )فوتبال آمریکایی(���������������������������������������������������������� 5.6میلیارد دالر 
������������������������������������������������������������������������ 5.5میلیارد دالر  10  لس آنجلس لیکرز )بسکتبال(
11  نیویورک جتز )فوتبال آمریکایی(������������������������������������������������������������������ 5.4میلیارد دالر 
12  سن فرانسیسکو فورتی ناینز )فوتبال آمریکایی(������������������������������������������ 5.2میلیارد دالر 
������������������� 5.1میلیارد دالر )تنها باشگاه بین 13تیم اول که مالکیت خصوصی ندارد( 13  رئال مادرید

باارزش ترین باشگاه های فوتبال از دید مجله فوربز:
1  رئال مادرید������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5.1میلیارد یورو
2  بارسلونا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5میلیارد یورو
����������������������������������������������������������������������������������������������� 4.6میلیارد یورو 3  منچستریونایتد
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.45میلیارد یورو 4  لیورپول

بارسلونا در یک دهه اخیر همه اخالقیات را در عرصه 
مدیریتی زیرپا گذاشته است. جدا از دعوای حقوقی 
بر سر نخواستن گریزمان، مدیران بارسا با بازیکنانی 
مثل کوتینیو، آلبا، پیکه، بریتویت، اومتیتی، لنگله، 
ممفیس، اوبامیانگ و... بد تــا کرده اند. آنها برای 
جذب ســتارگانی نظیر لواندوفســکی، دمبله، 

کوتینیــو، رافینیا و... این بازیکنــان را روبه روی 
باشگاه شان قرار دادند تا به باشگاه برای پیوستن 
به بارسا فشــار بیاورند اما بعدا با همانها بد رفتار 
می کنند. اخیرا فاش شده که الپورتا می خواهد از 
شر آلبا و پیکه هم خالص شود. بارسلونا می تواند 
در سال2023 قرارداد پیکه را اگر در این فصل در 

بیش از 35 درصد بازی ها حضور نداشــته باشد، 
به طور یکجانبه فسخ کند. در مورد لواندوفسکی 
هم قرارداد طوری تنظیم شده که بارسلونا می تواند 
او را در فصل سومش کنار بگذارد. او درصورتی که در 
کمتر از 55 درصد از بازی ها در سال سوم قراردادش 
به میدان برود، از این تیم کنار گذاشته خواهد شد.

مدیریت 
روز ورود ستاره هاغیراخالقی

کشتی فرنگی ایران بعد از ناکامی در روز اول مسابقات جهانی، 
روز دوم را با 2ستاره طالیی اش گرایی و ساروی آغاز می کند 

در دومین روز رقابت های کشتی قهرمانی جهان که به میزبانی صربستان برگزار می شود 
ملی پوشــان ایران به مصاف رقبای خود خواهند رفت� علیرضا نجاتی در 63کیلوگرم، 
محمدرضا گرایی در 67کیلوگرم، پژمان پشتام در 82کیلوگرم و محمدهادی ساروی 
در 97کیلوگرم ملی پوشــان ایران در روز دوم هســتند که باید نتایج کمتر از انتظار 
هم تیمی هایشــان در روز اول را جبران کنند� در روز دوم محمد بنا 2 ستاره دارد که 

مدالشان قطعی به نظر می رسد�

دفاع از طالی دلخانی
در وزن 63کیلوگرم 30کشــتی گیر در جدول حضور دارند که علیرضا نجاتی دارنده 
مدال برنز جهان در سال2019 ملی پوش ایران در این وزن است� نجاتی در دور نخست 
با احمت اویار از ترکیه مبارزه می کند و درصورت پیروزی در برابر این کشــتی گیر در 
دور دوم به مصاف برنده خوزه رودریگوئز از مکزیک و عبدالمحمد پاپی از آلمان می رود� 
پاپی کشتی گیر ایرانی االصل تیم ملی آلمان است که سابقه کسب مدال نقره و برنز آسیا 
با تیم ایران را در کارنامه دارد� سال گذشــته میثم دلخانی در این وزن توانست مدال 
طال را برای ایران کسب کند که به دلیل مصدومیت از ناحیه آرنج دست، حضور در این 

رقابت ها را از دست داد�

ورود مرد یخی
محمدرضا گرایی ستاره تیم محمد بنا اســت که در المپیک توکیو و مسابقات جهانی 
نروژ با شکست تمام رقبایش به مدال طال رســید� گرایی در تورنمنت تورلیخانوف در 
وزن 72کیلوگرم حاضر شــد ولی برای مســابقات جهانی مجددا به وزن 67کیلوگرم 
برگشت تا مدعی اصلی این وزن باشد� در وزن 67کیلوگرم 30کشتی گیر حضور دارند 
که محمدرضا گرایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی 

میان کریستین وانزا از مجارستان و امانتور اسماعیل اف از قرقیزستان خواهد رفت�

تالش برای ارتقای برنز
در وزن 82کیلوگرم 25کشــتی گیر در جدول حضور دارند که پژمان پشــتام دارنده 
مدال برنز جهان در سال2021 نماینده ایران خواهد بود� پشتام که طی سال ها حضور 
در 77کیلوگرم به توفیقی نرســیده بود در نخستین حضورش در وزن 82کیلوگرم در 
مسابقات جهانی توانست مدال برنز را کسب کند و باید دید در دومین حضور جهانی اش 
در این وزن چه نتیجه ای را رقم خواهد زد� پشتام پس از استراحت در دور اول، در دور 
دوم به مصاف برنده مبارزه میان کارپت چالیان از ارمنستان و فیلیپ ساسیچ از کرواسی 

می رود�

دومین ستاره بنا
محمدهادی ساروی دیگر ستاره تیم محمد بنا است که در روز دوم به روی تشک خواهد 
رفت� ســاروی مدال برنز المپیک توکیو و طالی مســابقات جهانی نروژ را در کارنامه 
افتخارات خود دارد� در وزن 97کیلوگرم 29کشــتی گیر در قرعه حضور دارند که باید 
امروز صبح وزن کشی کنند� ساروی پس از اســتراحت در دور نخست، در دور دوم به 

مصاف برنده دیدار میان فلیکس بالدوف از نروژ و یان لیو از چین می رود�

روز ما نبود
در اولین روز مسابقات کشتي 

فرنگي قهرماني جهان هیچ یک 
از ایراني ها به فینال نرسیدند

در روز نخست رقابت هاي جهاني کشتي فرنگي، شاگردان محمد بنا عملکرد قابل قبولي 
نداشتند و با نمایشي دور از انتظار در هر 4وزني که رقابت هایش برگزار شد از رسیدن 
به فینال بازماندند� پویا دادمــرز در 55کیلوگرم،  محمدرضا مختاري در 72کیلوگرم، 
محمدعلي گرایــي در 77کیلوگرم و ناصر علیزاده در 87کیلوگرم ملي پوشــان ایران 
بودند که خیلي زود در مقابل رقبا تن به شکست دادند تا شانس فینالیست شدن را از 

دست بدهند�
   پویا دادمرز پس از استراحت در دور نخســت در دور دوم مقابل اکرم اوزترک دارنده 
مدال برنز 2018 جهان از ترکیه قرار گرفت� دادمرز ابتدا 5امتیاز عقب افتاد ولي در نهایت 
امتیازهاي از دســت رفته را جبران کرد و توانست با نتیجه 6 بر 5 پیروز شود� دادمرز در 
مرحله یک چهارم نهایی مقابل آمانگالی بکبوالتوف دارنده مدال نقره آسیا از قزاقستان 
با نتیجه 3 بر 1 شکســت خورد و از رســیدن به نیمه نهایی بازماند� با توجه به شکست 

بکبوالتوف در مقابل سورتسومیا از گرجستان، دادمرز از دور مسابقات کنار رفت�
   محمدرضا مختاری در وزن 72کیلوگرم، پس از اســتراحت در دور نخست مقابل 
ابراهیم قانم کشتی گیر مصری االصل از فرانســه با نمایشی دور از انتظار با نتیجه 7 بر 
3 شکست خورد تا اولین شوک به تیم ایران وارد شــود� ابراهیم قانم براي رسیدن به 
فینال در مقابل علي ارسالن، کشتي گیر ایراني االصل تیم ملي صربستان قرار گرفت� 
علي ارسالن در نیمه نهایي با یک نمایش مقتدرانه در همان 3 دقیقه اول حریف خود را 
شکست داد تا به فینال مسابقات جهاني برسد� با شکست کشتي گیر فرانسوي، مختاري 

از دور مسابقات حذف شد�
   محمدعلی گرایی دارنده 3مدال برنز جهان در وزن 77کیلوگرم در دور نخست مقابل 
آنتونیو کامنیاســویچ از کرواسی به ســختي و با نتیجه 5 بر 4 پیروز شد� او در دومین 
کشتي خود با نتیجه 6 بر 1 مقابل کیم هیون از کره جنوبي شکست خورد و با توجه به 

شکست این کشتي گیر در مقابل آکژول محموداف از دور مسابقات کنار رفت�
   ناصر علیزاده در وزن 87کیلوگرم در دور نخست به مصاف میکرو مینگوزی از ایتالیا 
رفت که با نتیجه نزدیک 6 بر 5 به پیروزي رسید و راهي یک هشتم نهایي شد� علیزاده 
در یک هشــتم نهایی برابر آتابک عزیزبکوف دارنده مدال نقره آســیا قرار گرفت و در 
حالي که 3 بر 1 عقب بود در نهایت توانست با نتیجه 5 بر 3 پیروز شود� این کشتي گیر 
در یک چهارم نهایی در یک کشــتي نزدیک با نتیجه 2 بر 1 مقابل علی بیسلطانوف از 
دانمارک شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایي بازماند� با توجه به راهیابي کشتي گیر 
دانمارک به فینال علیزاده به جدول بازنده ها راه یافت تا امروز براي کســب مدال برنز 

تالش کند�

بین بارســلونا و اتلتیکو مادرید بر ســر آنتوان 
گریزمــان اختالف افتاده و باشــگاه کاتالونی 
همتای مادریدی خود را تهدید به شــکایت 
حقوقی کرده است� تا 3 ســال پیش سر این 
بازیکن دعــوا بود و حاال ســر نخواســتن او 

دعواست� بارســا در دوران بارتومئو 
بــا فعــال کــردن بند فســخ 

120میلیون یورویی قرارداد 
این مهاجم فرانســوی، او را 
از چنگ اتلتیکــو در آورد 
اما پس از 2 سال مجبور شد 

او را قرضی و بــا بند خرید 
اجباری بــه اتلتی پس دهد� 

در قــرارداد قرضی ایــن بازیکن 
ذکر شده که اگر او در بیش از 50درصد 
دقایق ممکن برای تیــم جدیدش به 
میدان بــرود، آنگاه اتلتیکــو مجبور 
خواهد بود مبلغ 40میلیون یورو برای 
خرید قطعی اش به بارسا بپردازد که 
حتی این هم یک ســوم پولی است 
که کاتاالن ها بــرای خرید گریزی 

پرداخته بودند�
حاال مشــاوران حقوقی بارسلونا 
ادعا کرده اند که این بند قرارداد 
در همــان فصــل اول رعایت 
شــده؛ گریزمان فصل گذشته 
در مجموع 39بــازی در همه 
رقابت ها، 2522دقیقه فوتبال 
بازی کرده که تقریبا 72درصد 
دقایق ممکن به حساب می آید� 
این آمــار و ارقام نشــان می دهد 
او همان فصل پیش بــه حد نصاب 
بیش از 50درصد درج شده در قرارداد 
رســیده اســت� با این حال، یکی از وظایف 
مهم و حساس دیه گو ســیمئونه در این فصل این 
بوده که حســاب کند دقیقا از چــه دقیقه ای باید 
گریزمــان را وارد زمین کند تا میــزان دقایق او از 
حدنصاب تعیین شده فراتر نرود! باشگاه مادریدی 
و ســرمربی آرژانتینی این تیم همه حواس شان به 

این است که جمع دقایق بازی گریزی در این فصل زیر 
30درصد شود تا با 72درصد فصل پیش که جمع شد 
میانگین آن از 50درصد بیشــتر نشود� او در این فصل 
در 4مسابقه اللیگایی )بدون احتســاب بازی دیشب 
مقابل ســلتاویگو( در 30درصد دقایــق ممکن به 
میدان رفتــه و روی 40درصد گل های زده 
شده تیمش تأثیر گذاشته است )2 گل 
زده(� گریزمان یک  بازی هم در لیگ 
قهرمانان مقابل پورتو حضور داشته 
که دقیقا از دقیقه71 به بعد بوده که 
مدت آن 29دقیقــه و زیر 30 درصد 
بوده اســت� او در این بازی هم موفق 

به گلزنی شده�
یک روایت دیگر این است که درصورتی که 
گریزمان در 50 درصد بازی های اتلتیکو مادرید در این 
فصل 30 دقیقه یا بیشتر بازی کند، اتلتیکو مادرید باید 
مبلغ ذکر شده را در پایان این فصل پرداخت کند� نظر 
باشگاه اتلتیکو مادرید این است که حضور گریزمان در 
بیش از 50درصد از دقایق بازی ها )بدون مصدومیت و 
محرومیت( اتلتی را موظف به پرداخت 40 میلیون یورو 
برای دائمی شدن قرارداد به بارسلونا می کند و آنها با این 
موضوع مشکلی ندارند اما بارسلونا ادعا می کند این بند 
مربوط به فصل اول حضور ایــن بازیکن در تیم جدید 
اوست نه مربوط به مجموع 2 سال حضور قرضی اش� اگر 
این ادعا در دادگاه رد شود، وکالی بارسلونا شکایتی را 

درباره شیوه اتلتیکو مادرید برای دور زدن این 
باشگاه تنظیم کرده اند که آن را به جریان 

خواهند انداخت� آنها معتقدند اتلتیکو 
در این رابطه در حــال تبانی و فریب 
است� یکی از موارد اســتنادی بارسا 
مصاحبه های اخیر سیمئونه در تمجید 

از این بازیکن است و اینکه چرا سرمربی و 
رئیس باشگاه این همه از گریزمان تعریف 

می کنند اما با او مثل یک بازیکن ذخیره رفتار 
می کنند!

   ژاوی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی دیشب 
مقابل کادیس درباره گریزمان و اینکه آیا او درصورت 
بازگشت در برنامه هایش جایی دارد یا خیر گفت اینها 
مشکالت اداری است و به او مربوط نمی شود و از طرفی 

گریزمان هیچ وقت بازیکن او نبوده تــا با این بازیکن 
درباره این مسائل صحبت کند�

   سیمئونه هم در آخرین کنفرانس مطبوعاتی اش 3 بار 
از پاسخ به سؤاالت خبرنگاران درباره ستاره فرانسوی 

تیمش طفره رفت�
   گریزمان نزدیک به دستمزد کریســتیانو رونالدو 
حقوق می گیرد و هفته ای 350هزار یورو درآمد دارد� 
بازگشت او به بارســا می تواند این باشگاه را با مشکل 
روبه رو سازد� بارسلونا که 2 سال پیش سقف پرداخت 
دستمزدهایش منفی 145میلیون یورو بود، با قرض و 
قوله های زیاد و فعال کردن اهرم های اقتصادی به ثبات 
رسیده و بازگشت گریزمان این ثبات را بر هم می زند� 
بارسا می تواند تا ســقف 656.5میلیون یورو دستمزد 
بدهد که تنها سقف دستمزدهای مجاز رئال مادرید از 
این باشگاه بیشتر است� آنها همچنان باید سقف حقوق 
را کاهش دهند زیرا نباید از اهرم ها استفاده کنند� آنها 
این را می دانند و بعید است بارسا اهرم دیگری داشته 
باشد زیرا این به معنای فروش دارایی های بیشتر است� 
خاویر تباس، رئیس اللیگا گفته: »بارسلونا برای ثبت 
قرارداد کنده از امالک شــخصی الپورتا استفاده کرد� 
بارسا باید همه تالش خود را برای برنگشتن گریزمان 
و کسب درآمد از اتلتیکو مادرید به خرج دهد وگرنه از 

لحاظ اقتصادی دوباره به مشکل می خورد�«
   عملکرد آنتوان گریزمان در اتلتیکومادرید، از ابتدای 
فصل 23-2022؛ در مصاف با ختافه از دقیقه62 وارد 
زمین شــد و یک گل زد، مقابــل ویارئال از 
دقیقه64 به زمین رفــت و گلی نزد، در 
بازی با والنسیا دقیقه64 وارد زمین 
شد و گل زد، به سوســیداد که تیم 
ســابقش بود هم گلی نزد اما باز هم 
از دقیقــه63 وارد زمین شــد و در 
بازی چهارشنبه شب مقابل پورتو از 
دقیقه61 به عنوان یار تعویضی به ترکیب 

اضافه شد و در دقیقه پایانی گل زد�
   او در بازی با پورتو به تیمش کمک کرد تا یک رکورد 
شــخصی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا ثبت کند� تنها 
2 بازی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا شاهد 3گل بعد از 
90دقیقه )بدون وقت اضافه( بوده است؛ 2021 )پورتو 

- اتلتیکومادرید(، 2022 )اتلتیکومادرید- پورتو(�

دعوا بر سر نخواستن
چرا بارسا و اتلتی آنتوان گریزمان را نمی خواهند؟

گریزمان در 
بازی با پورتو خودش را به سائول 

که با 60بازی در رده سوم باسابقه ترین 
بازیکنان تاریخ اتلتی در لیگ قهرمانان اســت 

نزدیک کرد� مهاجم فرانسوی 58بار با پیراهن این 
تیم در این رقابت ها به میدان رفته و غیراز ســائول 
تنها اوبالک )70بازی( و کوکــه )83بازی( را باالتر 
از خودش می بیند و بدشانســی این است که هر 

3 بازیکن باالی سری او هم اکنون عضو اتلتی 
هســتند و هنوز بازی می کنند�

اینتر آماده فروش
برخی نشریات و رســانه های ایتالیایی گزارش داده اند که اینترمیالن آماده 

فروش است و گروه سونینگ، مالک چینی باشگاه اینتر به شرکت »گلدمن 
ساکس« که در نقش دالل و واسطه میان فروشندگان و خریداران تیم های 
ورزشــی فعالیت دارد، مأموریت داده که برای این باشگاه مشتری پیدا 
کند و قیمت آن را هم 1.2میلیارد یورو اعالم کرده است� محدودیت های 
موجود برای سرمایه گذاری شرکت سونینگ به دلیل قوانین دولتی چین 
که خروج ارز از این کشور را محدود می کند، دلیل این تصمیم اعالم شده 

است� آخرین مشتری باشگاه اینتر، گروه PIF به مالکیت سرمایه گذارانی از 
عربستان سعودی بود که به جای اینتر ترجیح داد باشگاه نیوکاسل انگلیس را بخرد�

همه بازی های مهم این هفته لیگ هــای اروپایی به خاطر در پیش بودن 
بازی های وسط هفته لیگ قهرمانان اروپا دیشب برگزار شد� تنها یوونتوس 
و رئال مادرید بزرگانی هستند که امروز به میدان می روند� لیگ برتر هم که به دلیل درگذشت 
ملکه به مدت دست کم 12روز به محاق تعطیلی رفته� البته انگلیسی ها در بازی های این هفته 
لیگ قهرمانان و لیگ اروپا به میدان می روند� رئال مادرید ساعت16:30 به وقت تهران که وقت 
ناهاری خودشان در اسپانیاست، به مصاف مایورکا می رود که قاعدتا نباید بازی سختی باشد، 
اما مشکل اینجاست که کریم بنزما مصدوم است� رئال در این فصل هر 6بازی خود را در اللیگا، 
سوپرجام اروپا و لیگ قهرمانان با پیروزی پشت ســر گذاشته و در هر 5رویارویی قبلی مقابل 
مایورکا پیروز بوده� تنها 6مربی رئال مادرید، در 6بازی ابتدای فصل، موفق به کسب 6پیروزی 
شده اند؛ میگل مونیوس )68-1967(، لئو بین هاکر )88-1987(، دل بوسکه )2002-03(، 

پیگرینی )10-2009(، زیدان )17-2016( و آنچلوتی )2022-23(�
   مصدومیت کریم بنزما او را از رقابت با لواندوفسکی بر سر آقای گلی عقب می اندازد� 
از زمانی که لواندوفسکی به اللیگا آمده، این بحث که از میان او و بنزما چه کسی بهتر 
است، ایجاد شده است و بدون شک تا پایان فصل این بحث ادامه دارد� لواندوفسکی 
یک تمام کننده ذاتی است و کاری می کند که گلزنی آســان به نظر برسد اما بنزما 
عالوه بر اینکه گلزن است، باعث می شود که بقیه تیم بهتر شوند چون یک مهاجم 
کامل است� قبال سرگرمی همه این بود که مسی را با رونالدو مقایسه کنند، حاال 
کریم-لوا سرگرمی جدید فوتبالی ها در اسپانیاست� کریم در آخرین رویارویی 
دبل کرده بود و گل سوم را وینیســیوس زد� وینی برای اولین بار در عمرش در 
4 مسابقه پیاپی موفق به گلزنی شده و حاال می خواهد رکوردش را ارتقا دهد� این 

فصل وینیسیوس هر 127 دقیقه یک گل به ثمر رسانده است�
   ترکیب مقابل مایورکا کامال چرخشی خواهد بود� آنچلوتی به بازیکنان اصلی 
برای بازی چمپیونزلیگ مقابل الیپزیش استراحت خواهد داد� احتماال ادن آزار 
که هفته پیش مقابل سلتیک یک گل و یک پاس گل ثبت کرد، بعد از 231روز مقابل 

مایورکا در ترکیب ثابت قرار می گیرد�
   خاویر اگیره، سرمربی مکزیکی مایورکا تا کنون 11 بار در برنابئو مقابل رئال به میدان 
رفته که 2برد، 3 تساوی و 5 شکســت حاصل کار این مربی بوده� او با تیم های ساراگوسا، 

اتلتیکو و اوساسونا مقابل رئال قرار گرفته�
   خبر بد برای رئالی ها این اســت که مودریچ تولد 37سالگی اش را جشن گرفت� او این 
روزها در هر ورزشگاهی، ایستاده توســط تماشاگران حریف تشویق می شود� کاش هنوز 
22ساله بود و وقتی در تیم منتخب یورو2008 قرار می گرفت همگان از هم می پرسیدند 

این پدیده کیست!


