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باشگاه پاری سن ژرمن 3سالی می شود که عالقه ای به نیمار ندارد. یکی 
از شروط تمدید قرارداد امباپه هم رفتن این بازیکن برزیلی بود. حاال 
در بازی جام حذفی مقابل تیم دسته ششمی پایس دکاسل بازوبند 
کاپیتانی تیم بر بازوی امباپه بسته شده بود. این در حالی است که نیمار 

هم در ترکیب حضور داشت. کاپیتان اول تیم مارکینیوش است اما در 
پی اس جی بازیکنانی مثل نیمار، مســی و سرخیو راموس و حتی وراتی 

حضور دارند که تجربه بیشتری نسبت به امباپه جوان دارند. شاید پیام این 
بازوبند این بود که در این باشگاه کسی مهم تر از امباپه نیست. این نشانه باعث 

می شــود شــایعه رفتن امباپه به رئال مادرید را باور نکنیم و منتظر بمانیم مسی یا 
نیمار یا هر دو جدا شوند. به نظر می رسد مدیران باشگاه پاری سن ژرمن تمام توانشان را به کار 

گرفته اند تا این ستاره فرانسوی را به تمام خواسته هایی که در این تیم دارد، برسانند و به نوعی این امتیاز را 
به او داده اند تا از تصمیمش برای تمدید قرارداد با این باشگاه راضی باشد.

امباپه در این بازی به تنهایی 5گل زد و شــمار گل هایش را برای پاری سن ژرمن به 196گل در 240بازی 
در تمامی رقابت ها رساند. او فقط 4گل دیگر با 
کاوانی که بهترین گلزن تاریخ باشگاه است 

فاصله دارد.

 بازوبند برای امباپه
مسی و نیمار بروند

باشــگاه رئال مادرید طبق معمول با اسطوره های خودش 
بد تا می کند. کریستیانو رونالدو، مارسلو و سرخیو راموس 
سال های اخیر از تیم فراری داده شدند و سال های دورتر 
ســتاره هایی مثل گوتی، رائول، مورینتس، ژابی آلونسو و 
دیگران. حاال نوبت آسنســیو و مودریچ است. ماه هاست 
مذاکرات تمدید قرارداد جریان دارد اما باشگاه به بازیکنان 
باالی 32ســال پیشــنهاد قرارداد بلندمــدت نمی دهد. 
بازیکنی در ســطح مودریچ که عاشق رئال است و دوست 
دارد در مادریــد بماند تــا فرزندانش در همین شــهر به 
تحصیل ادامه دهند، حــاال باید فکری بــرای آینده اش 
بکند. باشــگاه به او و آسنسیو پیشــنهاد تمدید یکساله 
داده اما با دستمزدهای پایین تر. از مودریچ خواسته شده 
که ســال 2023برای حضور در اردوی تیم ملی کرواسی 
کمتر مادرید را ترک کند. همین بی توجهی ها آسنســیو 
را به سمت بارســلونا فراری می دهد و لوکیتا را به سمت 
عربستان. هیچ پیشنهاد تمدیدی به ســبایوس هم ارائه 

نشده است.
رسانه های اسپانیایی و عربستانی از پیشنهاد وسوسه انگیز 
النصر عربســتان به لوکیتا خبر داده اند؛ پیشــنهادی که 
می تواند دست کم سالی 40میلیون یورو برای این بازیکن 
کروات دستمزد در بر داشته باشد. این 6برابر دستمزدی 
اســت که در رئال به او می دهند. النصر پیشنهاد قرارداد 

2ســاله می دهد و مثل رئال مادرید برای قرارداد یکساله 
شــرط نمی گذارد. النصر حتی ادن آزار را هم می خواهد. 
شــاید تونی کروس برای اینکه به سرنوشــت مودریچ و 
راموس و مارسلو دچار نشود و باشگاه در برابر او خست به 
خرج دهد، تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفته باشد. 
شاید کروس هم در تابستان به طور رایگان به تیمی دیگر و 

احتماال به عربستان برود.
درصورت انتقال مودریچ به النصر، این باشــگاه عربستانی 
2بازیکنی را در اختیار خواهد داشــت که روی هم 6توپ 
طال دارند. مودریچ این فصل در 23بازی برای رئال مادرید 
به میدان رفته و کنار به ثمر رساندن 5گل، 2پاس گل هم 
برای هم تیمی هایش ساخته است. او همچنین به تیم ملی 
فوتبال کرواسی در2دوره اخیر جام جهانی به ترتیب به کسب 
عناوین دوم و ســوم کمک کرده است. این هافبک کروات 
که اخیراً در مصاحبه ای گفته بود دوست دارد همچنان در 
باالترین سطح از فوتبال حضور داشته باشد و به بازی کردن 
ادامه دهد، سال 2012از تاتنهام به رئال مادرید پیوست و 
در این مدت در 459بازی برای این تیم به میدان رفته و آمار 
36گل زده و 73پاس گل را از خود به جای گذاشــته است. 
لوکا مودریچ تاکنون به سفیدپوشان مادریدی برای کسب 
21جام مختلف کمک کرده اســت ازجمله 3قهرمانی در 

اللیگا و 5قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا.

6توپ طال در النصر
رونالدو دوستانش را در کنارش می خواهد؛ تالش برای جذب مودریچ آغاز شده است

اریک تن هاخ پس از شکست 3بر2منچستریونایتد از آرسنال باید 
نزدیک ترین راه را برای کسب نخستین جام در این تیم طی کند. 
دیدار امشب من یونایتد با ناتینگهام فارست یک گام تا نخستین 
جام است. تن هاخ برای این عنوان فقط 2بازی در پیش دارد و باید 
تیمش را برای بازی فینال با برنده بازی دیشب بین نیوکاسل و 
ساوتهمپتون آماده کند. دین هندرسون، دروازه بان منچستر که 
این فصل به صورت قرضی در ناتینگهام بازی می کند، روبه روی تیم 
اصلی خودش قرار می گیرد. او به احتمال فراوان در فصل آینده برای 

رقابت با دخه آ به اولدترافورد برمی گردد.
ناتینگهام که با صعود به لیگ برتر با اتکا به درآمد کالن حق پخش 
تلویزیونی رکورد خرید بازیکن را بین همه باشگاه های اروپایی 
زده و نزدیک به 30بازیکن تازه جذب کــرده، هم اکنون در رده 
ســیزدهم جدول حضور دارد. صعود به نیمه نهایی جام اتحادیه 
را هم مدیون قرعه مناســب و خوش شانسی مقابل بورنموث در 

ضربات پنالتی است.
باخت 3گله به آرسنال نشــان داد منچستر به کاسمیرو خیلی 
وابسته است. بدون کاســمیرو کار تن هاخ به مشکل می خورد؛ 
مرد هلندی بدون حضور کاسمیرو فقط 25درصد از بازی ها را با 
پیروزی به پایان رسانده درحالی که با حضور مرد برزیلی، 69درصد 

از بازی های منچستریونایتد با پیروزی تمام شده است.
در آخرین رویارویی منچستریونایتد به راحتی ناتینگهام فارست را 
3بر صفر در لیگ شکست داد. برنان جانسون، ملی پوش ولزی، در 
18بازی ناتینگهام فارست، 6تأثیر روی گل در لیگ داشته است. 
مارکوس رشفورد مهاجم من یونایتد 12گل در 18بازی ابتدایی 
برای منچستریونایتد در لیگ زده است. برونو فرناندز، 
هافبک پرتغالی این تیــم 8تأثیر روی گل های 
تیمش در 19بازی داشته و کاسمیرو 5بار. فرد 
با انجام 182بازی با پیراهن منچستریونایتد 
و رد شــدن از رکورد اندرســون، به عنوان 
بازیکنی برزیلی بیشــترین تعداد بازی را 

برای شیاطین سرخ انجام داده است .
منچستریونایتد در 27روز اخیر 8مسابقه 
را انجــام داده )هر 3.4روز یک مســابقه(. 
آنها در حال حاضر قبل از به ثبت رســاندن 
10مسابقه در 32روز )هر 3.2روز یک بازی( 
3روز تعطیل را پیش رو دارند. بنابراین آنها 
18بازی در 59روز )هر 3روز یک بازی( را 

برگزارمی کنند.

یک گام تا فینال
تن هاخ فاصله زیادی تا نخستین جام ندارد

مسی می رودمسی می ماند 
روایت های مختلف از آینده کاپیتان تیم قهرمان جهان

فابریتزیــو رومانــو ادعا کــرده که خبر 
پیشــنهاد یک میلیــارد یورویی الهالل 
به لیونل مســی از اســاس دروغ بوده و 
هنوز هیچ باشــگاه عربســتانی به این 
ستاره آرژانتینی پیشنهادی نداده است. 
این خبرنگار نقل وانتقاالتــی ایتالیایی 
اعالم کرده مســی در پاریــس می ماند. 
او یکی از پســت های مربــوط به ماندن 
مسی در پاری سن ژرمن را هم بازتوییت 
کرده اســت. در نقطه مقابــل، همتای 
اسپانیایی این خبرنگار است که به اندازه 
او در بخش نقل وانتقاالت فوتبال معتبر 
است. رومرو در فوتبال اســپانیا تسلط 
بیشــتری از رومانو دارد. او معتقد است 
درهای بازگشت مسی به بارسلونا بازتر از 
همیشه است. رومرو مدعی شده که هنوز 
هیچ چیز تمام نشده؛ ممکن است مسی 
قرارداد خود را تمدید کند اما جام جهانی 
و اتفاقات پــس از آن همه چیز را در نگاه 
او عوض کرده اســت. بارســا به سرعت 
عملیات بازگشت مســی را کلید زده و 
حتی اگر یک درصد شانس داشته باشد، 
تالش خود را انجام خواهد داد. رابطه او 
با بارسا، فوق العاده توصیف شده. الپورتا 
اقدام به بازســازی روابط تیره خودش و 
باشگاه بارسلونا با مسی و پدر این بازیکن 

است.
دالیلی وجود دارد که مسی نمی خواهد 
با باشگاه فرانسوی تمدید کند. رابطه با 
هواداران پس از اتفاقات فینال جام جهانی 
خراب شده است. اولتراها علیه او موضع 
دارند و کیلیان امباپه هم هنوز از دستش 
دلخور است و حتی گفته شده اگر مسی 
تمدید کنــد، امباپه دنبــال راهی برای 
خروج خواهد بود و برای همین رابطه اش 
را با باشــگاه رئال مادرید بهتــر کرده و 
خبرنگاران نزدیک به باشگاه مدام به نفع 
امباپه خبر و گزارش منتشر می کنند. او 
و مسی در فینال بعد از گلزنی مشت شان 
را یواشــکی به ســمت هم گره کردند. 
امیلیانو مارتینــس، دروازه بان تیم ملی 
آرژانتین عروسک الک پشت های نینجا 
با صــورت امباپه را در جشــن قهرمانی 
در بوئنوس آیرس به دوربین ها نشــان 
می داد، درحالی که مسی هم کنارش بود 
و می خندید. از میان مسی و امباپه یکی 
می ماند و دیگری می رود. رومانو معتقد 
است کسی که خواهد رفت مسی است 

چون قراردادی ندارد.

تناقــض
روایت های دیگری هم درباره آینده کاپیتان تیم 
ملی آرژانتین از سوی منابع خبری و خبرنگاران 
منتشر شده که بعضا متناقض است

 سرخیو گونسالس، دیگر خبرنگار اسپانیایی: 
مسی می خواهد سال های پایانی بازی اش را در باالترین 
سطح به میدان برود و به قراردادهای هنگفت توجهی ندارد. 
پاریسی ها هیچ گونه جشنی برای قهرمانی او در جام جهانی 
برگزار نکرده اند این در حالی است که باشگاه نیس فرانسه، 
پس از بازگشت تاگلیافیکو به باشگاه، جشن باشکوهی را برای 
مدافع آرژانتینی برپا کرد! همچنین پس از قهرمانی مقابل 
فرانسه، گفته می شود روابط او با طرفداران مناسب نیست.

 مارشال یورنته، خبرنگار اسپانیایی:
 اطرافیان مسی این خبر را تکذیب می کنند و می گویند 
این بازیکن با پاریس تمدید خواهد کرد.

:TyC Sports تاتی سیویلو، خبرنگار 
خانواده مسی وقتی بارسلونا به مسی گفت باشگاه در 
شرایط بد اقتصادی قرار دارد ولی در عرض ۶ماه شروع 
به خرید بازیکنان جدید کردند، تعجب کردند. رابطه 
همچنان خراب است.

 اشرف بن عیاد، خبرنگار معروف قطری: 
مسی باشگاه بارسلونا را دوست دارد، اما برای ترمیم روابطش 
با هیأت مدیره باید گام های زیادی برداشته شود. خروج او 
در سال 2021ضربه دردناکی بود و غلبه بر این موضوع آسان 
نیست.

گاستون ایدول، خبرنگار آرژانتینی: 
مسی می خواهد در پاریس ادامه دهد و فقط با پاریس مذاکره 
خواهد کرد، نه باشگاه دیگری. دوطرف در حال مذاکره 
برای فعال کردن گزینه موجود در قرارداد فعلی و تمدید 
تا سال 2024یا امضای قرارداد جدیدی هستند. رابطه بین 
مسی و الپورتا خوب نیست. مسی عاشق بارسلونا است، اما 
رابطه بین طرفین به بهترین شکل خاتمه پیدا نکرد. او سال 
2021پیشنهادی از منچسترسیتی دریافت کرد اما پاسخ منفی 
داد چون می خواست بماند.

 بن جیکوبز، خبرنگار متخصص در آمریکای جنوبی:
 منابع ما از بعید بودن بازگشت مسی به بارسا خبر می دهند. در 
عین حال مسی در این مقطع از دوران حرفه ای خود به خصوص 
با شانس کسب هشتمین توپ طال تمایلی به رفتن به عربستان 
ندارد.

 المسلیم، خبرنگار عربستان سعودی:
 الهالل پیشنهاد 2میلیارد دالری برای مسی داده است .

 ورونیکا بروناتی، خبرنگار آرژانتینی:
 انتقال مسی به منچسترسیتی اتفاق نخواهد افتاد. 
شانسی وجود ندارد. هر چیزی ممکن است در رابطه با 
آینده مسی اتفاق بیفتد. 
لئو قهرمان جهان 
است؛ فراموش 
نکنید.

 
ورونیکا برائونتی، 

خبرنگار نزدیک به مسی 

خبر رومرو را تأیید کرده و 

RMC آن را تکذیب کرده 

است.

نفوذ به دیوار برلین
رئال سوسیداد دیگر آن تیم کیسه گل در 

برابر بارسلونا نیست

جام حذفی اســپانیا هنوز به مراحل پایانی نرســیده، به اندازه 
سوپرجام اســپانیا جذاب اســت. امشب بارســلونا به مصاف 
رئال سوسیداد، تیم سوم جدول می رود و فرداشب نوبت رویارویی 
رئال مادرید و اتلتیکو در یک دربی ناخوانده اســت. رئال در دور 
قبلی هم بدشانسی آورد و به تور ویارئال خورد اما بارسا شانس 

داشت که با یک تیم دسته سومی هم بازی شده بود.

بردهای اقتصادی

ژاوی غیراز ال کالسیکوی فینال ســوپرجام که تیمش 

عالی بازی کرد، همچنان با سبک ایتالیایی و دور از فلسفه 

باشگاه تیمش را به پیش می برد. در اللیگا وضع به همین 

منوال است و بردهای اقتصادی و دفاع از تک گل زده در 

دستور کار تیم قرار دارد. در این فصل 6برد بارسا در اللیگا 

با اختالف یک گل )5برد یک بر صفر و یک پیروزی 2بر 

یک( رقم خورده است.

داور جنجالی
داور این بازی خسوس خیل مانسانو است که در آخرین 

مسابقه بارسا پیش از جام جهانی قضاوت دیدار این تیم 

مقابل اوساســونا را به عهده داشــت و کارت زرد دوم را 

به لواندوفسکی داد. مهاجم لهســتانی عصبانی شد و با 

حرکاتی و با اشاره به داور بی احترامی کرد و از 3بازی در 

اللیگا محروم شد. آن بازی در زمین اوساسونا بود. حاال 

هواداران بارسا در نوکمپ تالفی آن کارت قرمز را بر سر 
داور خالی خواهند کرد.

رئال بتیس مدافع عنوان قهرمانی است.که تا پیش از نیمه نهایی همه بازی ها تک مســابقه بود. اســت. 126تیم در رقابت های این فصل حضور داشتند تاریخ 120ســاله این رقابت ها به قهرمانی دست یافته کومان و مسی به دســت آمد. رئال مادرید تنها 19بار در فتح کرد، در همین رقابت ها بود و 2سال پیش با رونالد آمده است. آخرین جام پیش از سوپرجام اخیر که ژاوی 97جام تاریخ باشگاه 31جام آن در جام حذفی به دست هیچ تیمی در این جام به گرد پای بارســا نمی رســد. از کوپا دل ری جام محبوب بارســلونا محسوب می شود و تورنمنت محبوب

رئال سوسیداد

بارســا در هفته دوم اللیگا 4بر یک رئال سوسیداد را برد 

اما تیم فعلی خیلی متحول شده و دیگر تیمی نیست که 

4تابخورد. رئال مادرید در رده دوم، نفس های سوسیداد 

را پشت سر خود حس می کند. اتفاقا هفته آینده رئال و 

سوسیداد به نوعی جنگ بر سر نایب قهرمانی لیگ خواهند 

داشت. پیش از  آن شاگردان امانوئل آلگواسیل باید از جام 

حذفی و بازی با بارسلونا سربلند بیرون بیایند. این تیم در 

لیگ اروپا هم توانسته بود منچستر را با رونالدو ببرد و این 

تیم را به پلی آف مرحله یک شانزدهم پایانی این رقابت ها 

و مصاف با بارسلونا بفرستد. او که همه بازی های آخرش 

را با پیروزی پشت سر گذاشته، باید فکری به حال روحیه 

تیمش در برابر بارسا کند. سوسیداد در 4بازی آخر 15گل 

از بارسلونا دریافت کرده و همه را باخته است.

بارسلونا به رئال رفته بود.آخرین بار لوییس فیگو سال 1999در انتقالی جنجالی از بیفتد، نخستین انتقال بین 2باشگاه در قرن جدید است. محتمل تر از تمدید با رئال مادرید باشــد. اگر این اتفاق خواهد کرد. به نظر می رســد انتقال او به باشگاه دشمن می خواهد تضمین بگیرد که نقش مهمی در ترکیب ایفا آزاد می شــود. او از روند مذاکرات تمدید راضی نیست و آسنسیو جلب شده است. آسنســیو در تابستان بازیکن اینکه معطوف این مسابقه باشد، به بحث شیرین انتقال فعال حــواس هواداران و رســانه های بارســلونا بیش از آسنسیو و فیگو

دیوار برلین
بارسلونا با آنها 11امتیاز کسب کرد.تراشتگن 7ســیو تعیین کننده در اللیگا داشته است که دریافت کرده که آن هم از روی ضربه پنالتی بوده است. است. دیوار برلین تا االن فقط یک گل در نوکمپ در لیگ آمار در میان همه دروازه بان  های لیگ های بزرگ اروپایی به سمت دروازه اش شلیک شده را مهار کرده که بهترین تر اشتگن در فصل جاری، 84.6 درصد از شوت هایی که برگزار کرده، فقط 3گل دریافت کرده است. مارک آندره درنظر نگیریم، بارسا در ســایر 16دیداری که در اللیگا یک در ال کالســیکوی رفت اللیگا مقابل رئال مادرید را کند و بــا یک گل زده بــه عقب برود. اگر شکســت 3بر در مصاحبه ای گفــت تیمش نباید به این شــکل بازی که پدری که تک گل بارســا را در این مســابقه زده بود، تیم ضعیف ختافه هم اوضاع به همین شکل بود، طوری اروپایی در این فصل لیگ های داخلــی دارد. در بازی با خط دفاعی بارســا بهترین عملکرد را بین همه تیم های 


