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مذاکرات پیچیده رئال و چلسی

رقابتهای دوچرخهســواری تور «جیــرو دی ایتالیا»
درحالی به مرحله ســیزدهم رســید ه که رکابزنان
رقابت فشردهای برای کسب عناوین برتر دارند .یکی
از رکابزنان حاضر در این مســابقات «خوزه خواکین
روخاس» تصویری از عضلههای پای خود را در صفحه
اجتماعیاش منتشر کرده که شکل عجیبی دارد.

جوزپ ماریا بارتومئو ،رئیس باشــگاه بارســلونا پس
از قطعی شــدن کفش طالی مسی ،با یک توئیت ،این
افتخار را به فوقســتاره آرژانتینی تبریک گفت« :یک
کفش طالی دیگر بــرای بهترین بازیکن تاریخ فوتبال.
به اندازه کافی جوایــز انفرادی برای توصیف بزرگی
تو وجود ندارد ،لئو .تبریک».

توماس توخل که در هفتههای اخیر موردانتقاد رسانهها
قرار داشــت ،قراردادش با پیاسجــی را تمدید کرد.
سرمربی آلمانی در اولین فصل حضورش در پیاسجی
توانست این تیم را به عنوان قهرمانی لوشامپیونا برساند
ولی در لیگ قهرمانان ،جام حذفی و جام اتحادیه توفیقی
پیدا نکرد؛ با این وجود مسئوالن پیاسجی ترجیح دادند
به اعتماد خود نسبت به توخل ادامه دهند.

انتقال ادن هازارد ،ستاره بلژیکی چلسی به مادرید شدنی
است اما مذاکرات طوالنی و پیچیدهای تا رسیدن به توافق
نهایی میان  2باشگاه در پیش است .درحالی که اکثر منابع
انتقال ادنهازارد به رئالمادرید را نهایی میدانند ،به نظر
میرســد مدتی اســت مذاکرات میان  2باشگاه چلسی و
رئالمادرید متوقف شــده و حداقل تا پس از فینال لیگ
اروپا و اتمام فصل برای چلســی ،تحولی در رابطه با آینده
هازارد نمیتوان متصور شــد .به نقل از مت الو؛ از قرارداد
ادن هــازارد با چلســی فقط یک فصل دیگــر باقی مانده
است؛ او تمایلی به تمدید قراردادش نشان نداده و خواهان
انتقال به مادرید است؛ چلسی میتواند این بازیکن را یک
فصــل دیگر نگــه دارد اما در نهایت هــازارد به طور آزاد
در پایان قراردادش میتواند راهی رئالمادرید شــود .فعال

اختالف بر سر رقم قراردادهازارد

خبــر تازهای از مذاکرات میان  2باشــگاه نیســت و همه
چیز به بعد از فینال لیگ اروپا موکول شــده اســت .البته

در دور جدیــد مذاکرات نیز نمیتوان دســتیابی به یک
توافق سریع و آسان را انتظار داشت .چلسی ارزش ستاره
بلژیکیاش را حدود 150میلیون یورو ( 130میلیون پوند)
میدانــد درحالی که رئالمادرید در اولین اقدام رســمی
ب هازارد در ماه مارس ،پیشنهادی 100میلیون
برای جذ 
یورویی ( 88میلیون پوند) ارایه کرده و به نظر میرسد این
باشگاه تمایلی به پرداخت بیش از این مبلغ ندارد .با توجه
به محرومیت چلســی از فعالیــت در فصل نقلو انتقاالت
و همچنین مصدومیت ســنگین کالومهادســون اودوی،
شــرایط انتقالهازارد به رئالمادرید پیچیده شده است.
خواســتههازارد مشخص است و او میخواهد فوتبالش را
در مادرید دنبال کند اما رئالمادرید و این بازیکن باید به
دنبال راه حلی برای جلب رضایت چلسی باشند.

امباپه گل نزد

کفش طال به اعجوبه آرژانتینی رسید

با برگزاری آخرین هفته لوشامپیونا در فرانسه
و شکست  -3یک پاریسنژرمن مقابل ریمز
که با به ثمر رســیدن تنها گل  PSGتوسط کیلیان امباپه
ال مشخص شد؛ اینکه امباپه دیگر
همراه بود ،یک چیز عم 
فرصتــی برای جبران فاصله آمار گلهای زده خود با لیونل
مســی ندارد و به این ترتیب ،کفش طالی امسال به ستاره
بزرگ بارسلونا رسید .مسی که امسال ششمین کفش طالی
خود را باالی ســر خواهد برد ،در ایــن فصل در اللیگا 36
گل به ثمر رســانده .در فهرســت نامزدهای دریافت کفش
طال ،درست پشت سر مســی کیلیان امباپه ،پدیده جوان
پاریسنژرمن قرار دارد که با حساب گلی که جمعه به ریمز
زد ،تعداد کل گلهایش در لوشامپیونا به عدد  33رسید .به
اینترتیب ،امباپه تنها با اختالف  3گل از رسیدن به اسطوره
آرژانتینی بارســا باز ماند تا دستش از کفش طالی امسال
کوتاه بماند .رتبه سوم این فهرســت هم به فابیو کوالیارال
تعلق دارد که با  26گل آقای گل سری آ است .با اینکه یک
هفته دیگر از ســری آ باقی مانده ولی با توجه به اینکه پر
کردن فاصله  10گله با مسی برای کوالیارال عمال غیرممکن
اســت ،میتوان گفت مسی قطعا برنده کفش طالی امسال
اروپا خواهد بود .مســی به این ترتیب رکوردشکنی خواهد
کرد و به اولین فوتبالیستی تبدیل خواهد شد که کفش طال
را برای ششمین بار به دســت میآورد .کریستیانو رونالدو
تا کنون  5بار فاتح کفش طال شــده است .امباپه به  4گل
احتیاج داشــت تا تعداد گلهایش را به آمار مسی برساند
ولی در شــب تیره و تار  PSGکه با شکســت  -3یک این
تیــم مقابل ریمز همراه بود امباپــه تنها موفق به زدن یک
گل شد .به نظر میرســد جریمه امباپه در جریان فصل و
ممانعت از حضور او در  3بازی لوشامپیونا از سوی فدراسیون
فوتبال فرانســه کمک بزرگی به لیونل مســی کرده است.
جریمه امباپه بعد از فینال جام حذفی فرانسه اعمال شد که
پاریسنژرمن در آن مقابل رن شکست خورده بود .امباپه
در آن بازی به خاطر خطای شدید بر روی بازیکن حریف با

برنامه
سری آ
تورینو – التزیو
سامپدوریا – یوونتوس
فیورنتینا – جنوا
آتاالنتا – ساسولو
اینتر – امپولی
رم – پارما
اسپال – میالن
کالیاری – اودینزه

اسکوربورد
لوشامپیونا
مارسی یک – مونپلیه صفر
نانت صفر – استراسبورگ یک
رن  – 3لیل یک
نیس  – 2موناکو صفر
کن صفر – بوردو یک
آمیا  – 2گنگام یک
آنژه یک – سن اتین یک
دیژو  – 2تولوز یک
ریمز  – 3پاری سن ژرمن یک
نیمس  – 2لیون 3
دوستانه باشگاهی
فرانکفورت  – 3ولفسبورگ 3

سوژه
رونالدو دادگاهی میشود

کارت قرمز مواجه شده و از زمین بیرون رفت ولی فدراسیون
فوتبال فرانسه او را بهدلیل خطرناک بودن حرکتش  3بازی
از همراهی پاریسنژرمن منع کرد.
مسی پیش از دیدار با والنسیا در فینال کوپادلری که دیشب
برگزار شد ،در کنفرانس خبری شرکت و باالخره از شکست
مفتضحانه برابر لیورپــول در لیگ قهرمانان اروپا هم حرف
زد« :اتفاق بسیار دشواری بود و در رختکن ما احساس بدی
داشتیم .ما احساس میکردیم به فینال خواهیم رسید و این
ضربه بسیار ســنگینی بود و حرف دیگری ندارم .همهچیز
مانند شکست برابر رم بود زیرا ما خیلی زود به اهداف خود
رسیدیم و در بازی برگشت نیز در نیمه اول با لیورپول رقابت
کردیم اما در نیمــه دوم انگار تنها یک تیم در زمین وجود
داشت و ما نتوانستیم با حریف مبارزه کنیم و نمایش فاجعه

بــاری ارایه دادیم .در هر  2فصل به خاطر نتیجه بازی رفت
ما فکر میکردیم راهی مرحله بعد میشویم اما اینطور نشد.
صادقانــه بگویم معتقدم والورده طــی این  2فصل عملکرد
فوقالعادهای داشــته و در مورد حذف برابر لیورپول معتقدم
ما بازیکنان مقصر بودیم زیرا نباید میگذاشتیم آن اتفاقات
تکرار شــود اما در نهایت همانند فصل قبل تکرار شد .طی
 2فصل گذشــته ما  2بار در لیگ قهرمانان به دلیل دریافت
گلهای فراوان حذف شــدیم اما این فقط  2شکست است
و در بقیــه موارد عملکرد والورده خوب بوده اســت ».وقتی
خبرنگاری از لئو درخصوص کفش طال سوال کرد ،او اینطور
پاسخ داد« :صادقانه بگویم خیلی به آن فکر نمیکنم زیرا ما
هنوز در حال ریکاوری بعد از شکست سنگین برابر لیورپول
هستیم و آن دیدار ضربه سختی به ما بود .در حال حاضر به
دنبال اهداف شخصی نیستم».

چند ماه قبل بود که با افشــاگریهای نشریه
اشپیگل ،پرونده اتهام تجاوز کریستیانو رونالدو
به کاترین مایورگا در تابســتان ســال 2009
در السوگاس به جریان افتاد و حاال نشــریه
میرر خبر از دادگاهی شــدن ستاره پرتغالی
در هفتههای آتــی داد .در حقیقت رونالدو با
یک حربه حقوقــی ،آدرس محل اقامت خود
در تورین را پنهان کرده بود و به همین دلیل
وکالی کاترین مایورگا برای ارسال دادخواست
به وی آدرسی از رونالدو نداشتند و از ماه اکتبر
تاکنون ،پرونده به همین دلیل به تاخیر افتاده
بود .پلیــس آمریکا این پرونده را در ماه اکتبر
دوباره به جریان انداخته بود و وکالی کاترین
مایورگا از آن زمان به دنبال آدرس محل اقامت
رونالدو بودهاند و حاال با یافتن آن ،دادخواست
از نظر قانونی به دست ستاره پرتغالی رسیده
و وی باید برای پاســخ بــه اتهامات به زودی
در دادگاه حاضر شــود .البته ســتاره پرتغالی
علیرغم پذیــرش پرداخت مبلغی به کاترین
مایورگا برای پایان دادن به پرونده ،بارها مدعی
شده هرگز به وی تجاوز نکرده ،اما بههر حال
چارهای جز حضور در دادگاه ندارد.

