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حمله قطر

تحقیر فرانسه و انگلیس 
در یورو

سیدبندی انتخابی یورو2024 مشخص شد

سیدبندی مسابقات انتخابی یورو2024 از سوی اتحادیه فوتبال اروپا اعالم شد. نکته 
عجیب این سیدبندی حضور فرانسه و انگلیس در سیددوم در کنار تیم های سطح 
پایینی مثل رژیم صهیونیستی، ولز، اسکاتلند و فنالند است. تیم های مجارستان، 
لهستان و سوئیس هم معلوم نیست بر چه اساسی به سید یک راه یافته اند. این در 
حالی است که انگلیس در دوره قبلی همین رقابت ها تا فینال باال رفته بود و فرانسه 
هم مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است. طبق روال دوره قبلی، تیم های راه یافته 
به مرحله نیمه  نهایی لیگ ملت های اروپا یعنی ایتالیا، اســپانیا، هلند و کرواســی 
به دلیل حضور در مرحله حذفــی این رقابت ها در ماه ژوئن ســال آینده، دیرتر از 
سایر تیم های قاره ســبز وارد مرحله مقدماتی یورو2024 خواهند شد و به همین 
دلیل در گروه هایی 5 تیمی قرار می گیرند و به این ترتیب به جای 10 بازی، 8 بازی 
انجام خواهند داد. این 4 تیم با تیم های سید یک در یک گروه قرار نخواهند گرفت. 
قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو2024، روز نهم اکتبر )17 مهر( در شهر فرانکفورت 
آلمان برگزار می شود و 53 تیم ملی عضو یوفا رقبای خود را برای تورنمنتی که آلمان 
میزبان آن است، خواهند شــناخت. حضور آلمان در این رقابت ها به عنوان میزبان 
قطعی است، ضمن اینکه روســیه هم به دلیل حمله به خاک اوکراین از حضور در 

مسابقات محروم شده است.

سید لیگ ملت های اروپا: ایتالیا، هلند، کرواسی و اسپانیا
    سید یک: دانمارک، پرتغال، بلژیک، مجارستان، سوئیس و لهستان )تیم های 

این سید و سید لیگ ملت های اروپا در یک گروه قرار نخواهند گرفت(
    سید 2: فرانســه، اتریش، جمهوری چک، انگلیس، ولــز، رژیم صهیونیستی، 

بوسنی، صربستان، اسکاتلند و فنالند
    سید 3: اوکراین، ایسلند، نروژ، اســلوونی، ایرلند، آلبانی، مونته نگرو، رومانی، 

سوئد و ارمنستان
    سید 4: گرجستان، یونان، ترکیه، قزاقستان، لوکزامبورگ، آذربایجان، کوزوو، 

بلغارستان، جزایر فارو و مقدونیه شمالی
    سید 5: اســلوواکی، ایرلند شــمالی، قبرس، بالروس، لیتوانی، جبل الطارق، 

استونی، لتونی، مولداوی و مالت
    سید 6: آندورا، سن مارینو و لیختن اشتاین.

به روال هر سال عکســی منتشر شده که ادعا 
می شود فهرســت نهایی توپ طالی امسال 

اســت. در این فهرســت کریم بنزما نفر 
اول شده و ســادیو مانه، محمد صالح، 
وینیســیوس، لواندوفســکی، امباپــه، 
دی بروینــه، مودریچ، هالنــد، کورتوا، 
رونالدو، ســون هیونگ مین و کانسلو در 

رده های دوم تا ســیزدهم قــرار گرفته اند. 
مســی و نیمار هم کــه این فصــل را عالی آغاز 

کرده اند، اصال در فهرســت 30نفر نهایی نبودند. با اینکه 
همگان روی برنده شــدن کریم بنزما اتفــاق نظر دارند، 
ابهاماتی علیه این لیســت مطرح شده؛ ازجمله اینکه چرا 
امتیاز کریم 27 است، درحالی که نفر برنده همیشه باالی 
200 یا 300امتیاز می گرفت. کریم بنزما که پس از چند 
هفتــه دوری از فوتبال به دلیل مصدومیت، از فرداشــب 

به ترکیــب رئال مادرید برمی گــردد و مقابل 
اوساسونا بازی می کند، در هفته ای که گذشت 
به طور رسمی 3 جایزه اللیگا دریافت کرد. 
او که در 32بازی فصل پیش 27گل زده و 
آقای گل شده بود، عالوه بر دریافت جایزه 
پیچیچی مختص آقای گلی، جایزه آلفردو 
دی اســتفانو را به عنــوان بهترین بازیکن 
فصل گذشــته اللیگا هم بــرد و همینطور 
ارزشمندترین بازیکن از نظر هواداران شد. البته 
مارکا این جایزه را ترتیب داده بود و همه می دانند که این 
روزنامه به نوعی هوادار رئال مادرید اســت اما بعید است 
کسی در شایســتگی کریم در بردن هر 3 جایزه تردیدی 
داشته باشد. ســایت گل هم پیش بینی کرده که احتماال 
بنزما با بیشترین اختالف امتیاز نســبت به رتبه دوم در 

تاریخ این جایزه، توپ طال را ببرد.

همه جایزه ها 
برای کریم
 بنزما آماده دریافت توپ طال
 شده است

به کاتالونیا
پاری سن ژرمن به خاطر 
مسی به بارسلونا اعالن 

جنگ کرده است
کادناسر گزارش داده که مسی هم اکنون یک پیشنهاد آماده برای تمدید 

قراردادش با پاریس روی میــز دارد. آنها به او گزینه تمدید برای یک فصل، 
به عالوه گزینه تمدید برای یک فصل اضافی با شرایط اقتصادی مشابه آنچه 
هم اکنون دریافت می کند، یعنی دســتمزد ساالنه 3۰ میلیون یورو پیشنهاد 
داده اند. این در حالی است که رسانه های کاتالونی مدعی شده اند که هم مسی 
و هم رختکن بارسلونا آمادگی بازگشت او به بارسلونا را ندارند. مسی شرط های 
زیادی دارد و اگر او بیاید، برخی در رختکن )پیکه، تراشتگن و...( و برخی در 

پست های مدیریتی باید بروند.

با همه بد تا می کنند
رفتارهای بارسلونا با دیگر باشگاه ها در سال های اخیر و وسوسه کردن ستارگان شان بر کسی 
پوشیده نیست. اما این باشگاه با بازیکنان خودش هم بد تا می کند. جدا از حمله های هدفمند 
عوامل باشگاه در شبکه های اجتماعی و رســانه ها علیه اســطوره های فعلی که به آنها لقب 
گاوهای مقدس داده شده، بارسا برخی بازیکنانش نظیر دی یونگ، بریتویت، آلبا، پیکه، دست، 
ممفیس و... را مجبور به رفتن کرده و رفتاری با آنها داشــته که در خور یک  باشگاه حرفه ای 
نبوده است. قضیه مسی هم به همین شکل بود و ستاره آرژانتینی برای همین از بارسلونا دلخور 
است. حاال یک مورد دیگر هم فاش شــده؛ اینکه بازیکنان تیم درصورت مصدومیت، حقوقی 
از باشگاه دریافت نمی کنند یا دستمزدشان بسیار ناچیز خواهد بود. در این فصل شاید نحوه 
تمرینات و بدنســازی به گونه ای بوده که احتمال آســیب دیدگی ها باال رفته. آرائوخو تقریبا 
جام جهانی را از دست داده، ژول کنده، ممفیس، دی یونگ و عثمان دمبله هم در این فیفادی 
دچار آسیب دیدگی شــده اند و هکتور بیرین هم در تمرینات بارسا مصدوم شده است. طبق 
شــرایط قراردادهای جدید که متئو آله مانی، مدیر فوتبال باشگاه وضع کرده، کنده در دوران 
مصدومیتش حقوق دریافت نخواهد کرد. آرائوخو و دمبله هم حقوق دریافتی شان بسیار کمتر 

از حالت عادی خواهد بود.

شکایت از پاریس
بارسا هم بیکار ننشسته. خبر رسیده که در ســال2021، گروهی از اعضای باشگاه بارسلونا، 
یک  شکایت حقوقی در مورد انتقال لیونل مسی به پاری سن ژرمن تنظیم کرده اند و آن را به 
دادگاهی در اتحادیه اروپا فرستاده اند. جالب اینکه دادگاه اتحادیه اروپا این شکایت را پذیرفته و 

قرار است جلسه رسیدگی به آن در دادگاه عمومی در تاریخ 18اکتبر برگزار شود.

حمله قطر به کاتالونیا
برخی نشریات اســپانیایی ادعا کرده اند که مالکان پاری ســن ژرمن می خواهند اسپانیول را 
به عنوان یک فرصت تجاری بخرند و به بارسا آسیب بزنند. آنها می خواهند تیمی بسازند که با 
بارسا در کاتالونیا رقابت کند. اسپانیول زمانی به عنوان باشگاه نفوذی دربار در ایالت کاتالونیا 

شناخته می شد و حاال قرار است بازیچه دست قطری ها در این ایالت باشد.

اسناد تخلف بارسا
منابعی در اسپانیا تأیید کرده اند که حقوق فعلی بازیکنان بارسلونا تقریبا 650میلیون یورو است که باید 
به مبلغی بین 420تا 450 میلیون کاهش یابد. اگر مسی بیاید، این رقم از 700میلیون هم فراتر خواهد 
رفت و از لحاظ قوانین اللیگا چنین چیزی پذیرفتنی نیست. طبق گزارش های اقتصادی، دستمزد تیم 
اول در این فصل 656 میلیون است که باالترین میزان حقوقی در تاریخ پس از فصل 19-2018 است. در 
آن زمان مسی در تیم بود و دستمزدی نجومی می گرفت. رفتن کاپیتان های تیم شامل پیکه و بوسکتس 
و آلبا که دستمزدهای باالیی می گیرند می تواند به تعادل در دستمزدها کمک کند اما بازگشت احتمالی 

مسی یا خرید ستاره های دیگری نظیر برناردو سیلوا باز هم سقف دستمزد را باال می برد.

کاالی لوکس آنتیک
پیکه در این فصل شاید حدود 36.5 میلیون یورو دستمزد داشته باشد، اما باید سه گانه را کسب کند 
و در 50 درصد مسابقات به بازی برود که فعال برای آنکه میزان دقایق بازی هایش به 50درصد نرسد، 
این بازیکن در ترکیب قرار نمی گیرد. اما دستمزد او چه بازی کند چه نکند حدود 20.7 میلیون یورو 
و درصورت بازی در 35 درصد از مسابقات )شرط 45 دقیقه( 2.7میلیون یورو پاداش دریافت می کند.

بدحساب ترین باشگاه
هم راستا با میلیاردرهای قطری 
پاریس، میلیاردرهای اماراتی در 
منچسترسیتی هم علیه بارسلونا 
اخباری را منتشر کرده اند. باشگاه 
من سیتی از بدحسابی و بدقولی 
بارسلونا خبر داده و این در حالی 
است که بارســا همچنان برای 
وسوسه کردن برناردو سیلوا به 
این بازیکن پرتغالی فشار می آورد 
و او را علیه باشــگاه انگلیسی 
می شــوراند. هزینه انتقال این 

ســتاره 8۰میلیون یورو خواهد 
بود اما نکته مشــخص این است 
که کاتالون هــا در معامله قبلی 
با این باشــگاه پل های پشت سر 
خود را خراب کرده اند. بارسلونا 
فقــط 3 میلیون از پــول خرید 
فران تــورس را پرداخت کرده 
و هم اکنون 52میلیــون یورو از 
قرارداد انتقال تــورس بدهکار 
اســت. بدهی های دیگری هم 
هست. عجیب است که بارسا هنوز 

پول خرید دی یونگ را که 4 سال از 
آن می گذرد به آژاکس نپرداخته 
و در بندهای عجیب پاداش های 
مربوط به قرارداد کوتینیو، هنوز 
هم به لیورپول بدهکار است. یکی 
از دالیل تردیــد بایرن مونیخ در 
فروش لواندوفسکی به بارسلونا 
همین بدحسابی کاتالون ها بود. 
براساس آخرین گزارش اقتصادی 
باشگاه، بدهی هایی به این شرح 

اعالم شده است.

 تنها باشگاه هایی که بارسا از آنها طلبکار است، استون ویال و ولوز هستند. استون ویال باید 1۰ میلیون به بارسلونا 
بپردازد و ولورهمپتون نیز مبلغی از قرارداد قرضی ترینکائو به بارسلونا بدهکار است.
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بازی امشب
امشب بارســلونا پس از وقفه ای 2 هفته ای به دلیل بازی های ملی در اللیگا به میدان می رود. 
حریف آنها حریف سختی نیست. مایورکا همان تیمی است که سرمربی اش - خاویر آگیره- به 
بازیکنانش دستور داده بود وینیسیوس را مصدوم کنند. اهمیت بازی امشب در این است که 
در فاصله 4 هفته مانده تا ال کالسیکو، ژاوی مجبور است یک مدافع راست را از بین بازیکنان 
موجود انتخاب کند. ســرخی روبرتو که مصدوم بود به بازی امشب می رسد اما شاید او برای 
پست دفاع راست گزینه مناسبی در ال کالســیکو نباشد. آرائوخو و کنده که قابلیت بازی در 
این پست را دارند، مصدوم هســتند و بیرین هم که یک دفاع راســت کالسیک است دچار 
آسیب دیدگی شده و از طرفی مدافع سرســختی هم نیســت. گزینه های ژاوی برای دفاع 
راســت؛ روبرتو )انتخاب اصلی(، آلوارو نونیس، اریک گارســیا که تنها یک بار در عمرش در 
فصل پیش مقابل مایورکا در این پســت بازی کرده، بالده که دفاع چــپ فیکس فعلی تیم 
است، مارکوس آلونسو که او هم چپ پاست، کاســادو و در نهایت آلوارو سانس به توصیه رافا 
مارکس به یک گزینه تبدیل شده. یک گزینه دیگر هم استفاده از دفاع 3 نفره است؛ متشکل از 

کریستنسن، پیکه و اریک گارسیا.

خلیفی علیه بارسا، تاجر علیه خلیفی
ناصر الخلیفی، مالک قطری باشگاه پاری سن ژرمن چند روزی است برای حفظ مسی، جنگ 
را علیه باشگاه اســپانیایی آغاز کرده. الخلیفی که خودش همواره متهم به آوردن پول خارج 
از فوتبال با باشگاه پاریسی است، درباره باشــگاه رقیب گفته: »اهرم های اقتصادی بارسلونا 
)پیش فروش حق پخش 25ســال آینده( منصفانه نیست و من شــک دارم که قانونی باشد. 
مطمئنم یوفا همه  چیز را بررسی خواهد کرد. اگر اتحادیه اروپا اجازه دهد این اهرم برای بارسلونا 
فعال شود، سایر باشگاه ها هم همین را می خواهند. ما قوانین مالی خودمان را داریم که منصفانه 

برای همه اعمال می شود.«
همزمان روزنامه فرانسوی لیبراســیون گزارشــی علیه این میلیاردر قطری منتشر کرد و 
نوشت: »در ســال2020یک تاجر فرانسوی- الجزایری به دلیل داشــتن اسنادی مبنی بر 
دست داشتن ناصر الخلیفی در چندین پرونده فساد دستگیر شد. گویا این فرد 41 ساله به 
همراه همسر و فرزندانش سفری به قطر داشته و به اطالعاتی محرمانه درباره رئیس قطری 
باشگاه پاری سن ژرمن دست پیدا کرده که نگرانی از افشــای آنها سبب شده الخلیفی با 
کسب مجوز از امیر قطر در تاریخ 13ژوئن ســال2020اقدام به دستگیری و حبس فرد 
نامبرده کند. این فرد پس از نزدیک به یک سال حبس، سرانجام رضایت داد که اطالعات 
افشاگرانه اش درباره الخلیفی که شامل چند سند محرمانه روی یک  فلش و هارددیسک 
بوده را تحویل دهد. ظاهرا در یکی از این اسناد، به نقش الخلیفی برای گرفتن میزبانی 
جام جهانی2022 برای قطر اشاره شده، تورنمنتی که اعطای میزبانی اش به قطری ها از 
روز نخست با شک و شبهاتی همراه بوده است. تاجر فرانسوی - الجزایری در طول مدت 
حبسش در قطر، با انواع شکنجه های روانی مواجه شده و الخلیفی باید قبل از صحبت در 
مورد بارسلونا به رسوایی های خود توجه کند. کسی که در قطار نشسته، به سمت مردم 

سنگ پرتاب نمی کند.« 

دربی بعدازظهری
در بازگشت از فیفادی، فوتبالی ها آماده تماشای بازی های 

جذابی شده اند

پس از 2 هفته وقفه به دلیل بازی های ملی، مسابقات باشگاهی در لیگ های اروپایی 
از امروز از سر گرفته می شود. امروز و امشــب چند بازی خوب در تقویم گنجانده 
شده که مهم ترین آنها دربی شمال لندن بین تاتنهام و آرسنال است. فردا هم یک 

شهرآورد بزرگ در انگلیس در پیش است، بین منچسترسیتی و منچستریونایتد.

تاتنهام- آرسنال
آنتونی تیلور بازی آرسنال و تاتنهام را قضاوت خواهد 
کرد. وضعیــت مصدومیت هوگو لوریــس هنوز در 
هاله ای از ابهام است و معلوم نیست اسپرز را برابر آرسنال 

همراهی کند یا خیر. کولوسفسکی هم در اردوی تیم 
ملی سوئد دچار مصدومیت جزئی شد. ســون هیونگ مین که در این 
فصل گلی نزده بود، در 3 بازی اخیر باشــگاهی و ملی موفق شده 5گل 
وارد دروازه حریفان تاتنهام و کره جنوبی کند. مهاجم اهل کره جنوبی حاال 96 گل در لیگ 
برتر به ثمر رسانده و به این ترتیب توانسته رود فان نیستلروی، مهاجم سابق منچستریونایتد 
را کنار بزند؛ مهاجمی که 95 گل در لیگ برتر به ثمر رسانده بود. سون در 16باری که مقابل 
آرسنال قرار گرفته، توانسته 5گل و 5پاس گل ثبت کند. 14 بازی از آخرین شکست اسپرز در 
لیگ برتر می گذرد. تاتنهام بیشترین تعداد گل با ضربه سر را در این فصل ثبت کرده، با 7گل 
و این در حالی است که آنها در کل فصل 21-2020 فقط 8 گل با ضربه سر زده بودند. امیل 
اسمیت روو، ستاره جوان آرسنال هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کشاله تا دسامبر دور 
از دسترس خواهد بود اما اودگارد به ترکیب برمی گردد و همینطور توماس پارتی و احتماال 
زینچنکو. اگر گابریل ژسوس مقابل تاتنهام کارت زرد بگیرد، بازی آرسنال مقابل لیورپول 
را از دست خواهد داد. ژسوس و هری کین هر دو در این فصل لیگ برتر 7گله هستند. این 
دربی شماره206 بین 2باشگاه است. در 205رویارویی گذشته، 67برد به تاتنهام رسیده، 

84برد سهم آرسنال بوده و 54بازی هم مساوی تمام شده است.

اینتر-آاس رم
دویســت ودوازدهمین رویارویــی 
اینتر و آاس رم یک بازی خاص است؛ 
جایی که مورینیو بــا آاس رم مقابل 

تیمی صف آرایی می کنــد که خاطرات 
خوبی از آن دارد و آخرین قهرمانی اینتر در لیگ قهرمانان اروپا با او به دســت 
آمده. دیباال و الشعراوی از مصدومیت رهایی یافته اند. در عوض، بروزوویچ که 
قلب تپنده اینتر اســت، در بازی های ملی در ترکیب کرواسی مصدوم شده و 
حتی به 2 بازی رفت و برگشت اروپایی مقابل بارسلونا هم نمی رسد. تاریخ نشان 
می دهد که اینتر در این جدال های رودررو بیــش از رم برنده از میدان خارج 
شده؛ 94برد در برابر 61باخت به آاس رم، 57تساوی، 352گل زده برای اینتر 

و 286گل برای رمی ها.
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