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نگاهی به معادالت بقا برای شهر خودرو

تمدید با استقالل ،اولویت وریا

معجزه رقم یم خورد؟!

گروه ورزش /در هفته بیست و هشتم لیگ برتر هر سه تیم فانوس به
دست باختند تا معادالت سقوط به دو هفته پایانی لیگ کشیده شود.
در بین سه تیم قعرنشین کار شهر خودرو برای بقا در لیگ به مراتب
سخت تر از بقیه به نظر می رسد و تنها نماینده شرق کشور نه تنها باید
دو بازی سخت خود را با پیروزی پشت سر بگذارد بلکه باید امیدوار به
توقف نفت مسجد سلیمان و فجر هم باشد .در هفته بیست و هشتم
ابتدا این تیم شهرخودروی مشهد بود که در اصفهان با  ۳گل مغلوب
تیم آماده و پر انگیزه سپاهان شد .سپاهانی که به دنبال گرفتن رتبه
دوم جدول از پرسپولیس بودند ،با انگیزه و با تمام قوا در این بازی به
میدان رفتند و توانستند قاطعانه تیم انتهای جدولی شهر خودرو را
در خانه شکست دهند تا موقت ًا و تا زمان مشخص شدن تکلیف بازی
پرسپولیس -تراکتور جای سرخ پوشان تهران در رده دوم جدول را
اشغال کنند .در هفته بیست و نهم این رقابت ها تیم شهرخودرو که
بیشترین خطر سقوط متوجه آن است ،در دیداری خارج از خانه باید به
مصاف پرسپولیس برود که این آخرین امید برای شاگردان داوود سید
عباسی برای بقاست .شاگردان سید عباسی برای بقا نه تنها ناچار به
پیروزی در این بازی هستند ،بلکه باید امیدوار به شکست نفت مسجد
سلیمان مقابل صنعت نفت آبادان هم باشند .این در حالی است که
نفت مسجد سلیمان در صورت امتیاز گرفتن در این دیدار خانگی
شانس زیادی برای بقا پیدا میکند و سقوط شهرخودرو به لیگ یک
با هر نتیجهای مقابل پرسپولیس قطعی میشود.فجر سپاسی هم
در هفته بیست و نهم مهمان تراکتور است و آن ها هم برای بقا کار
سادهای پیش رو ندارند .سپاسیها نه تنها محکوم به پیروزی در این
بازی و حتی بازی پایانی هستند ،بلکه باید امیدوار باشند نفت مسجد
سلیمانهمامتیازاتیازدستبدهدتاآنهاسهمیهلیگبرتریخودرا
حفظکنند.درصورتیکهنفتمسجدسلیمانهردوبازیخودراببازد
شهر خودرو با یک برد و یک مساوی می تواند با رقیب خود هم امتیاز
شود اما با توجه به نتیجه مشابه در بازی های رو در رو این تفاضل گل
است که جایگاه تیم ها را مشخص می کند که در این صورت شرایط
نفت مسجد سلیمان بهتر از نماینده مشهد است.بنابراین شهرخودرو
برای بقا فقط باید امیدوار به شکست نفت مسجد سلیمان در دو هفته
پایانی مقابل صنعت نفت و استقالل باشد.عالوه بر برد شهرخودرو در
دو بازی پایانی فجر هم باید حداقل در یک بازی امتیاز از دست بدهد تا
سهمیه مشهد در لیگ برتر حفظ شود؛معادالتی که رقم خوردن همه
آن ها در کنار هم چیزی شبیه معجزه خواهد بود! برنامه بازیهای
باقی مانده از لیگ برتر حاکی است ،شهرخودرو و نفت مسجد سلیمان
در هفتههای پایانی باید با استقالل و پرسپولیس دیدار کنند که این
نشاندهندهتأثیرسرخابیهایتهراندرمعادالتپایینجدولاست.

استقاللبهدنبالعبور
ازبهترینپرسپولیستاریخ

فرهاد وآبیها
به دنبالجاودانگی
امیرحسین طبسی /هر چند که استقالل توانسته
قهرمانی زودهنگام خود در لیگ برتر را مسجل کند
اما آبی های پایتخت هنوز دالیل زیادی دارند تا در
دو هفته پایانی لیگ هم با انگیزه به میدان بروند.
استقالل هفته گذشته در خانه مقابل آلومینیوم
متوقف اما این مساوی خانگی حداقل منجر به حفظ
رکورد شکست ناپذیری آن ها در این فصل از رقابت
های لیگ برتر شد .شاگردان مجیدی که با ارائه
عملکردی خــوب توانستند یکی از مقتدرانهترین
قهرمانیهای خود را در لیگ برتر جشن بگیرند،
در کنار قهرمانی با ثبت آمارهایی جالب تعدادی از
رکوردهای لیگ را هم به نام خود ثبت کردند که از
جمله آن ها میتوان به اولین قهرمانی بدون شکست
یا کمترین گل خورده و بیشترین کلین شیت اشاره
کرد.استقالل با هدایت فرهاد مجیدی تا همین جا
هم بسیاری از رکوردهای تاریخ لیگ برتر را جابهجا
کرده است .آبیپوشان ضمن شکستن طلسم سالها
ناکامی در لیگ برتر ،به یکی از بهترین استقاللهای
تاریخ تبدیل شدند و اکنون چند هدف مهم را در دو
دیدار باقیمانده دنبال میکنند و در کنار آماری مثل
بهترین خط دفاع ،بیشترین برد و کمترین باخت 2
رکورد دیگر در دسترس فرهاد و شاگردانش است که

تصمیممهماسماعیلیفر؛سپاهانیاپرسپولیس؟

در شرایطی که در بازار شایعات ،اسماعیلیفر به پرسپولیس لینک شده و او را یکی از
خریدهای تابستانی یحیی گلمحمدی میدانند ،این بازیکن در تازهترین مصاحبهاش
اعالمکردهکههنوزبرنامهاشبرایفصلبعدمشخصنشدهومعلومنیستاودرسپاهان
میماند یا از این تیم جدا خواهد شد .دانیال اسماعیلیفر قبل از هر چیز شایعه مذاکره
با پرسپولیس را تکذیب کرده و گفته حتی یک کلمه هم با این تیم صحبت نکرده است.
دانیال که سپاهان به او پیشنهاد تمدید قرارداد داده ،درباره آیندهاش گفته است«:جدا
از بحث مالی ،تیمی را انتخاب خواهم کرد که بدانم مرا به چیزی که میخواهم نزدیکتر
میکند .تیمهای اول تا سوم لیگ تقریبا به یک اندازه پول میدهند و اختالف مالی زیادی
وجود ندارد .سعی میکنم تیمی را انتخاب کنم که فصل بعد از لحاظ فوتبالی شرایط
بهتری داشته باشم .من دو سال در سپاهان راحت بودم و آرامش داشتم .اگر به توافق
رسیدیم قطعا در سپاهان میمانم و اگر نرسیدیم ،تصمیم دیگری میگیرم».

سوژه

ایران -آمریکا دومین دیدار حساس
تاریخ جام جهانی
با توجه به نزدیک شدن به جام جهانی قطر نشریه ورلد
ساکر نگاهی داشته به حساس ترین بازی های تاریخ جام
جهانی .در صدر لیست این مجله معتبر دیدار تیم های
آرژانتین و انگلیس به چشم می خورد.برای اهمیت این
دیدار به سال  ۱۹۸۶نگاه نکنید .دیگو مارادونا دو گل
معروف تاریخ جام جهانی را در یک بازی به ثمر رساند.
گل «دســت خــدا» باعث عصبانیت بازیکنان انگلیس
شد .سپس ،چهار دقیقه بعد ،مارادونا «گل قرن» را به
ثمر رساند و در میان مدافعان انگلیس رقصید و توپ
را وارد دروازه کرد و در پایان نیز قهرمان شد .دو تیم
در حذف یکدیگر از جام جهانی در سالهای ،۲۰۰۲
 ۱۹۸۶ ،۱۹۹۸و  ۱۹۶۶نقش داشتند.دومین بازی
حساس ادوار جام جهانی دیدار تیم ملی کشورمان مقابل
آمریکاست.بسیاری از حساسیتهای این دیدار از جنبه
سیاسی این دو کشور سرچشمه میگیرد .روابط خصمانه
ایران و ایاالت متحده پس از انقالب ایران در سال،۱۹۷۹
دیدار دو کشور در سال  ۱۹۹۸را مهم و برد ایران در سال
 ،۱۹۹۸آمریکا را از جام جهانی حذف کرد .دو کشور
در جام جهانی  ۲۰۲۲در یک گروه دوباره به مصاف هم
میروند.در لیست ورلد ساکر دیــدار تیم های برزیل و
سوئد هم به چشم می خورد؛ دیداری که به نظر می رسد
صرفا بر اساس تعداد دفعاتی که این دو کشور بازی کردند
در این لیست قرار گرفته است .سوئد و برزیل هفت بار در
ادوار جام جهانی مقابل هم قرار گرفتند که سوئد هیچ
بردی نداشته است .ایتالیا مقابل برزیل هم چهارمین
بازی حساس تاریخ جام جهانی است.این دو تیم پنج بار
در جام جهانی با هم بازی کردند .عالوه بر این ،دو مورد از
این دیدارها در فینال جام جهانی رخ داد .در هر دو بازی
برزیل ایتالیاییها را شکست داد.

می تواند استقالل لیگ بیست و یکم را جاودانه کند.
اولین رکورد همان طور که اشاره شد رسیدن به جام
طالیییاهمانقهرمانیبدونشکستاست.استقالل
در صورتی که در دو بازی باقی مانده خود مقابل نفت
مسجد سلیمان و مس رفسنجان بتواند با برد یا مساوی
زمین بازی را ترک کند به اولین تیم تاریخ فوتبال ایران
تبدیل خواهد شد که به جام طالیی می رسد.عالوه
بر این یک اولین دیگر هم در انتظار آبی های پایتخت
است.تا پایان هفته بیست و هشتم لیگ جمع امتیازات
آبی پوشان به عدد  ۶۴رسیده و با توجه به باقی ماندن
دو هفته از لیگ ،آن ها ظرفیت این را دارند که جمع
امتیازات خود را به عدد  ۷۰برسانند که در این صورت
نه تنها بیشترین امتیاز در طول تاریخ رقابت های لیگ
برتر را خواهند داشت بلکه اولین تیمی خواهند شد که
وارد کانال  ۷۰می شوند .تاکنون در تاریخ لیگ برتر و
حتی در دورههای  34تیمی نیز هیچ تیمی نتوانسته
است به امتیاز  70برسد .باالترین امتیاز کسب شده
در تمامی  20دوره گذشته ،عدد  67را به ما نشان
میدهد که توسط سپاهان ،استقالل و پرسپولیس
بهدست آمده و هیچ تیمی نتوانسته از امتیاز  67عبور
کند .بدونشک کسب امتیاز  70و قهرمانی بدون
شکست و ثبت عنوان قاطعانهترین قهرمانی تاریخ

فوتبال ایران ،از آن دست اتفاقاتی است که همیشه در
دسترس تیمها نیست ولی شاگردان مجیدی تا تحقق
این هدف فقط  6امتیاز فاصله دارند.برای رسیدن به
این مهم روی کاغذ ،دیدار با نفت مسجد سلیمان برای
شاگردان مجیدی تقریبا آسان به نظر میرسد اما غلبه
بر مس آن هم در رفسنجان ،موضوع سخت و مشکلی
است که باید دید استقاللیها از پس آن برخواهند
آمد یا خیر.استقاللی ها در صورتی که از  2بازی باقی
مانده خود  6امتیاز بگیرند به این رکورد فوق العاده
خواهند رسید اما در صورت از دست دادن  2امتیاز
و کسب  4امتیاز باز هم می توانند از عملکرد بهترین
پرسپولیس تاریخ عبور و رکورد دیگری را در لیگ به
نام خود ثبت کنند .پرسپولیس دو بار در لیگهای
بیستم و نوزدهم با  ۶۷امتیاز قهرمان لیگ شده که
این بهترین عملکرد یک تیم در لیگهایی است که با
حضور  ۱۶تیم برگزار شده است.به جز آن ،استقالل
یک بار در فصل 92-91و سپاهان دو بار در فصلهای
 91-90و  89-88با جمع امتیازات  ۶۷به قهرمانی
لیگ رسیدهاند که البته این ادوار لیگ با حضور ۱۸
تیم برگزار شد.مسلما رسیدن به جام طالیی و قاطعانه
ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر شیرینی جشن قهرمانی
آبی ها در هفته پایانی را دوچندان خواهد کرد.

ادعای عجیب باشگاه تراکتور

محمد نصیری ،معاون فرهنگی باشگاه تراکتور درباره
اتفاقات دیدار با پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و
هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد «:پس از اتفاقات بازی
دوتیمتراکتوروپرسپولیس،بهطوردقیقوضعیتسکوها
را بررسی و رصد کردیم که با مدنظر قرار دادن تصاویر
منتشر شده در فضای مجازی ،مشخص شد که هواداران
پرسپولیس در بین هــواداران تراکتور حضور داشتند و
عامل اصلی ایجاد تنش در سکوها بودند.
بازیکنان پرسپولیس در داخ ــل زمــیــن و هـــواداران
نفوذ یشان در سکوها تنش ایجاد کردند و باید پاسخ
گوی رفتارشان باشند».

گــروه ورزش /اتفاقات اخیر فدراسیون ژیمناستیک
شائبههای زیــادی ایجاد کــرده؛ شائبههایی که شاید
بیارتباط با برگزاری مجمع آتی انتخاباتی ریاست این
فدراسیون نباشد .سال گذشته بود که با وجود تاکید بر
برگزاری انتخابات سه فدراسیون اسکیت ،ژیمناستیک و
تیراندازی تا پایان دولت دوازدهم اما این اتفاق رخ نداد؛ آن
همدرشرایطیکهدورهریاستاینسهفدراسیونبهترتیب
خ های 19،11و 20تیرماه به پایان رسیده بود ولی
در تاری 
با تصمیم وزارت ورزش ،در تاریخ  6شهریور  1400اعالم
شد ثبت نام از کاندیداهای ریاست این سه فدراسیون به
دلیل ابالغ اساسنامه جدید فدراسیونهای ورزشی(20
تیرماه توسط دولت) و لزوم انجام انتخابات فدراسیونها
بر اساس آن ،ابطال شده است .با این حال اما با روی کار
آمدن دولت سیزدهم و وزیر جدید ،انتخابات فدراسیون
اسکیت و تیراندازی به ترتیب در تاریخ دوم و سیام بهمن
ماه برگزار شد تا مجید هنرجو به عنوان رئیس فدراسیون
اسکیت و مرتضی قربانی به عنوان رئیس فدراسیون
تیراندازی معرفی شوند .اما سوالی که همچنان به قوت
ن که چرا از برگزاری انتخابات فدراسیون
خود باقی بود ای 
ژیمناستیکخبرینیست؟آنهمدرحالیکهبعدازابطال
ثبت نام کاندیداهای ژیمناستیک ،زهرا اینچهدرگاهی با
رای اکثریت اعضای مجمع به عنوان سرپرست انتخاب
شداماگویااینتصمیمبامخالفتیکیازنهادهایورزشی
عالیرتبهکشورروبهروشد.درپیایناتفاقاینچهدرگاهی
از سمت خود استعفا کرد تا در تاریخ بیست و سوم دی
ماه ،حمید احمدی به عنوان سرپرست این فدراسیون
منصوب شود .او در حالی بر کرسی سرپرستی تکیه زد که
شائبه بازنشستگیاش بارها در رسانهها مطرح شد که با
واکنشهایمتفاوتیازسویمقاماتورزشیکشورهمراه
بود و برخی تاکید کردند که بازنشسته بودن سرپرست

ایراد قانونی نیست و تنها اگر احمدی قصد کاندیداتوری
برای ریاست را داشت ،میتوانست مشکلآفرین باشد.
در بحبوحه این جر و بحثها و در حالی که هنوز تاریخ
مشخصیبرایبرگزاریمجمعانتخاباتیاینفدراسیون
اعالمنشدهاماخبرهاییمبنیبرجعلامضادرفدراسیون
ژیمناستیک مطرح شد تا بار دیگر ژیمناستیک به حاشیه
برود .احمد محتشمی و جعفر درویشزاده روسای سابق
فدراسیون ژیمناستیک نفراتی بودند که طی چند روز
گذشته در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،مدعی شدند
امضایشان در این فدراسیون جعل شده .این ادعاها،
واکنش احمدی سرپرست فدراسیون را به دنبال داشت
تا بگوید« :بازرسیهایی که از سوی وزارت ورزش صورت
گرفته ،نشان میدهد که این موضوع مربوط به  4سال
گذشتهاست.دراینبارهاسنادیوجودداردکهمیگویند
ایجاد شده و مربوط به مدیریتهای قبلی نیز میشود».
در حالی که ادعای جعل امضا در ژیمناستیک سوژه داغ
رسانهها بود ،از صدور یک حکم جنجالی در فدراسیون و
تغییر دبیر فدراسیون خبر رسید و خبرگزاری مهر مدعی
شــد ،حکمی دربــاره رئیس پیشین و دبیر فدراسیون
ژیمناستیک منتشر و این حکم دادگــاه کیفری منجر
به صدور «قــرار جلب به دادرســی» شده و به دنبال این
اتفاق فدراسیون ژیمناستیک از تعیین سرپرست دبیری
جدید خبر داد تا با حکم احمدی ،سید مقداد قلندرپور
بهعنوان سرپرست دبیری ،جایگزین محسن سلیمانی،
سرپرست سابق دبیری فدراسیون شود .متعاقب این
اتفاق از ماجرای عجیب جریمه ۳۰۰میلیونی فدراسیون
ژیمناستیک رونمایی شد تا این بار خبرگزاری ایسنا ادعا
کند که فدراسیون ژیمناستیک بابت سنوات جعلی یکی
از مسئوالن سابق این فدراسیون به پرداخت جریمه۳۰۰
میلیون تومانی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی

پرسپولیس با  2محروم
مقابل شهرخودرو

در دیــدار جنجالی تراکتور و پرسپولیس ،حامد
پاکدل و محمد مسلمی پــور قبل از ســوت پایان
مسابقه و سعید آقایی نیز هنگام ورود به تونل منتهی
به رختکن با کارت قرمز مستقیم داور روبه رو شدند.
سید رضا مهدوی داور این دیدار در گزارش داوری
خود که به ناظر بازی نیز تحویل داده است با وجود
نیمه کاره ماندن این دیدار کارتهای زرد و قرمز
خود را ثبت کرده و بنابراین دو بازیکن اخراجی
پرسپولیس مقابل شهرخودرو محروم خواهند بود.

لگهر
توافق اولیه قلعهنویی با گ 
در یک ماه گذشته شایعات مختلفی درباره ماندن
یا جدایی امیر قلعهنویی از گلگهر سیرجان مطرح
شد ،ولی آخرین اخبار حاکی از آن است که طرفین
به توافقات ابتدایی بــرای ادامــه همکاری دست
یافتهاند .این در حالی است که مسئوالن گلگهر
در مصاحبههای اخیرشان هم به ایــن موضوع
اشاره کردند که باشگاه خواهان ادامه همکاری با
قلعهنویی است.

گالیههای پرسپولیسی ها
ل محمدی
به گ 

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس که از شرایط
مالیشان در روزهای اخیر بسیار شاکی هستند،
طی صحبتی با یحیی گلمحمدی سرمربی این
تیم ،از بدقولی باشگاه در پرداختیها و میزان
دریافتی خود گالیه کردند.بازیکنان پرسپولیس
تاکنون حدود  56درصد از قــرارداد فصل جاری
خود را دریافت کردهاند و طی هفتههای اخیر قرار
بود بخش دیگری از مطالبات آن ها نیز پرداخت
شود که تاکنون باشگاه موفق به تأمین منابع مالی
نشده است.

عابدزاده و رویاییکه نقش برآب شد

پونفرادینا برای این که بتواند شانسش برای رسیدن به اللیگا را از طریق حضور
در مرحله پلیآف امتحان کند ،باید در بین  6تیم برتر اللیگا 2قرار میگرفت
اما دو شکست متوالی برابر وایادولید و لگانس رویای دروازهبان تیم ملی – که
در این دو بازی  5گل دریافت کرد  -را نقش بر آب کرد .شکست صفر 3-
مقابل لگانس باعث شد که دوازدهمین باخت فصل پونفرادینا رقم بخورد
و این تیم در همان امتیاز  63باقی بماند و فاصله  4امتیازی این تیم با الس
پالماس – تیم ششم جدول اللیگا – 2بازی آخر یاران عابدزاده را تشریفاتی
کند.حاال باید منتظر ماند و دید که عابدزاده برای فصل آینده چه تصمیمی
خواهد گرفت .او تا پایان فصل بعد با پونفرادینا قرارداد دارد و هنوز معلوم
نیست که فصل آینده هم در اللیگا 2حضور خواهد داشت یا آیندهاش ،طور
دیگری رقم خواهد خورد.

صدور احکام جنجالی ،تغییر دبیر و رونمایی جریمه عجیب  ۳۰۰میلیونی

ژیمناستیک و پازلی برایحذف؟!

وریا غفوری ،کاپیتان تیم فوتبال استقالل که فصل
خوبی را در این تیم سپری میکند ،در پایان فصل
قــراردادش با آبی پوشان به اتمام میرسد .اولویت
غفوری تمدید با استقالل و ادامــه فوتبال در این
تیم است و به تنها چیزی که تاکنون فکر نکرده،
خداحافظیازفوتبالودنیایمستطیلسبزاست.

محکوم شده است.
شرایط کنونی فدراسیون ژیمناستیک در حالی کامال
پرحاشیه و تنشزاست که بهنظر میرسد مطرح شدن
این همه اخبار حاشیهای از تریبونهای مختلف رسانهای
درخصوص ژیمناستیک ،بدون هدف و البته بیارتباط با
در پیش بودن انتخابات ریاست این فدراسیون نیست.
ایــن حــواشــی شائبه مهندسی شــدن انتخابات این
فدراسیون را بیش از پیش قوت میبخشد .به خصوص
این که فدراسیون ژیمناستیک پیشتر و به مدت سه سال
درگیر پروندهای بود که به خاطر آن دبیر و خزانهدار وقت
مجبور به استعفا شدند و مشکالت پیش آمده باعث شد تا
وقفهای در پرداخت بودجه این فدراسیون ایجاد شود .این
پرونده باز حتی مشکالتی را برای اینچهدرگاهی رئیس
وقت فدراسیون بهوجود آورد تا جایی که او برای حضور در
انتخابات فدراسیون رد صالحیت شد اما با رای دادسرای
فرهنگ و رسانه ،پرونده مختومه شد و رئیس ،دبیر و
خزانهدار وقت ژیمناستیک تبرئه شدند .نکته جالب در
ماجرای رد صالحیت اینچه درگاهی این بود که 700نفر
از اهالی این رشته با امضای نامهای خطاب به وزیر ورزش
وقت خواهان تایید صالحیت او شدند و این امر نشان
میداد دست کم اهالی این رشته از عملکرد وی راضی
هستند چرا که در زمان او ژیمناستیک ایران تا یک قدمی
کسب سهمیه المپیک پیش رفت و حتی موافقت مشروط
وزارت ورزش با پوشش بانوان ژیمناست هم گرفته شد که
البته این اتفاق هم به حاشیه رفت .با تمام این اوصاف اما
ش میرود که این سوال در
هم اکنون شرایط بهگونهای پی 
ذهن ایجاد میشود که آیا قرار است پرونده دیگری برای
برخی چهرههای مرتبط با فدراسیون ژیمناستیک باز
شود؟ اساسا دلیل این همه حاشی ه یا حاشیهسازی برای
این فدراسیون چیست؟

ویژه

امضای گران ترین و عجیب ترین قرارداد
تاریخ فوتبال در پاریس
گروه ورزش /در حالی که همه جا صحبت از حضور کیلین امباپه
در رئال مادرید بود ناگهان خبر تمدید قرارداد او با پاری سن ژرمن
آب سردی بود که بر سر رئالی ها ریخته شد.این تمدید قرارداد به
خودی خود عجیب بود اما آپشن ها و مفادی که در آن گنجانده
شده در نوع خود بی سابقه است و می توان از آن به عنوان یکی
از عجیب ترین قراردادهای دنیای فوتبال نام برد.درباره این که
امباپه تصمیم گرفته است در پارک دو پرنس بماند گمانهزنیهای
زیادی صورت گرفته بود که یکی از آن ها توسط فابریتزیو رومانو
خبرنگار ایتالیایی سرشناس حوزه نقل و انتقاالت فوتبال اروپا
مطرح شده بود .رومانو ادعا کرده بود تصمیم امباپه برای ماندن
صرف ًا محدود به بحث مالی نمیشود و با ماندن او لئوناردو مدیر
ورزشی باشگاه و مائوریسیو پوچتینو سرمربی تیم برکنار خواهند
شد.چندساعتبیشترازادعایرومانونگذشتهبودکهخبراخراج
لئوناردو رسما اعالم شد تا امباپه به اولین خواسته خود بعد از
تمدید قرارداد برسد .بعد از اخراج لئوناردو سایت اسپورت بایبل
مدعی شد که خواسته های امباپه در اخراج مدیر ورزشی باشگاه
خالصه نمی شود و شروط او برای تمدید قرارداد چندین و چند
بند دارد .این پایگاه خبری نوشته است ،جدا از امتیازات مالی
هنگفتی که باشگاه فرانسوی برای امباپه در نظر گرفته است -از
جمله 300میلیونیوروپاداشتمدیدقراردادو 100میلیونیورو
حقوق ساالنه پس از کسر مالیات -بازیکن سابق موناکو سه شرط
دیگر هم تعیین کرده که مورد قبول باشگاه قرار گرفته است .مورد
اول دخالت بازیکن در تعیین سرمربی جدید تیم پس از اخراج
پوچتینو ،مورد دوم نقش داشتن او در انتخاب مدیر ورزشی جدید
تیمپسازبرکناریلئوناردووموردسومتأییدیاردبازیکنانیاست
که باشگاه قصد خرید یا فروششان را داشته باشد ،با این اوصاف
امباپه نهتنها بهنظر میرسد که از  PSGیک باج مالی بزرگ برای
ماندن در پاریس گرفته بلکه دامنه اختیاراتش در این تیم را به
اندازه رئیس باشگاه گسترش داده است!

