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اردوی قایقرانان در آب های خلیج فارس برپا شد

ناصری: از شر آلودگی و سرمای تهران خالص شدیم 

فائزه زمانی/ خلیج فــارس از دیروز میزبان قایقرانان تیم ملی آب های آرام 
است. با آلودگی و سرمای این روزهای هوای تهران و بعد از تدارک فدراسیون 
قایقرانــی، قایقرانــان از دیــروز قایق هــای خــود را در دریــای بوشــهر بــه آب 
انداخته اند و زیرنظر مربی ســختگیر برزیلی شان خود را برای بهترین نتایج 
در مسابقات پیش رو آماده می کنند. شاهو ناصری ملی پوش کانو کانادایی که 
دیرتر از بقیه ملی پوشــان خود را به اردو رســانده معتقد است اردوی بوشهر 
باالخره قایقرانان را از شــر آلودگی و ســرمای هوای تهران خالص کرد. او در 
گفت و گو با خبرنگار »ایران« از برگزاری اردوهای تیم ملی در بوشهر خبر داد: 
»خدا را شکر با همت رئیس فدراسیون از دیروز با تعداد 40 تا 45 ملی پوش 
اردوهای مان در بوشــهر شــروع شده اســت. تیم زودتر از من به جنوب رفت 
و من با اجازه کادر فنی دیرتر از بقیه به اردو اضافه شــدم. شــرایط اردویی با 
توجــه بــه آلودگی و ســرمای هوا در دریاچه آزادی ســخت بود و خدا را شــکر 
می کنــم که حاال در جنوب اردو زدیم و از این آلودگی و ســرمای هوای تهران 
راحت شــدیم. البته که ما قباًل هم در آب و هوای ســرد تهران پارو زده بودیم 
و به این شــرایط عادت داریم. بیشــتر تمرینات مان در تهران اســتقامتی و با 
دستگاه ارگومتر بود و فقط چند روزی که هوای تهران سرد بود و برف شدیدی 
بارید، تمرین نداشتیم. کمتر فدراسیونی توانایی برپایی اردو با 45 ملی پوش 
دارد امــا ســهرابیان رئیس فدراســیون و کادر فنی تالش زیــادی برای برپایی 
این اردو کردند. تیم جوانان ما برای مســابقات قهرمانی جوانان زیر 21 سال 
و بقیه مــان هم برای کاپ های جهانی، مســابقات قهرمانی جهان که حکم 

انتخابی المپیک را دارد و همچنین بازی های آسیایی آماده می شویم.«
ناصری حاال به کســب سهمیه المپیک 2024 پاریس امیدوارتر است: »با 
طالی سال قبل مسابقات قهرمانی آسیا انگیزه مان بیشتر شده است. از طرفی 
بعد از حضور پدرو مربی برزیلی تیم ملی، تمرینات منظم تر شــده و شرایط 
تمرینی بهتری را پشت ســر گذاشــتیم. همچنین با اضافه شدن یک سهمیه 
به آسیا شرایط بهتری در انتخابی المپیک خواهیم داشت و حاال چشم انداز 

بهتری برای این مسابقات می بینم و به کسب سهمیه امیدوارتر هستم.«

مهری رنجبر/ هفته بیســتم لیگ برتر والیبال، شاید نقطه جوش 
دور برگشت باشد، در جنگ باالی جدولی ها. هفته ای که تیم های 
بــاالی جدولی برای تثبیت یا جایگاه بهتر مقابل هم صف آرایی 
می کننــد، آن هــم 6 هفتــه مانده به پایــان دور برگشــت. امروز 7 
بازی در شهرهای گرگان، گنبد، تهران، اردکان، سیرجان، مریوان 
و رامســر برگــزار می شــود، اما حســاس ترین بــازی را تهرانی ها و 
سیرجانی ها تماشا می کنند. جایی که تیم های اول و دوم جدول 
رده بنــدی میهمــان هســتند. لبنیات هــراز صدرنشــین میهمان 
پیکان تیم ســوم جدول رده بندی اســت. تیم بهروز عطایی که با 
45 امتیــاز صعودش به پلی آف قطعی شــده و دور رفت هم در 
بازی خانگی پیکان را شکســت داده اســت، به طور حتم به گفته 
ســرمربی اش بعــداز پیروزی هفته قبــل مقابل فوالد ســیرجان، 
امروز بــا انگیزه تر به مصاف پیکان مدعی می رود. اما پیکان تیم 
ســوم جدول رده بندی کــه هفته قبل با باخت 3- یــک از ارومیه 
برگشــته، می خواهــد امــروز در بــازی خانگی جبــران مافات کند 
آن هم با شکســت هراز صدرنشــین. پیمان اکبری سرمربی تیم 
والیبال پیکان درباره این بازی به خبرنگار »ایران« می گوید: »همه 
تیم ها ســخت هستند و هر مسابقه ســه امتیاز دارد چه با لبنیات 
هــراز آمــل و چه با تیم هــای دیگــر. از بازیکنانم توقــع دارم توان 
واقعی شــان را به نمایش بگذارند. البته چند بازیکن ما از بازی با 
پاس گرگان مریض و مصدوم شــدند، حتی در بازی با شهرداری 
ارومیه فیاضی که از سه هفته قبل بازی نکرده هم به زمین نرفت. 
افشــین فر و علــی شــفیعی مریض بودنــد و آرمین تشــکری هم 
مصدوم بود. امیدوارم بازیکنانم به شــرایط ایده آل برگردند تا با 

تیم کامل مقابل تیم های بعدی بازی کنند.«
دومیــن بــازی حســاس را ســیرجانی ها از نزدیــک تماشــا 
می کنند. جایی که شــهداب یزد تیم دوم جدول میهمان فوالد 
ســیرجان اســت. شــهدابی ها که از حاال صعودشــان به پلی آف 
حتمــی اســت، بــا پیــروزی در ســیرجان می خواهنــد دو نشــان 
بزننــد، هــم باخت دور رفــت را تالفــی کنند و هم بــا ماندگاری 
در پله دوم جدول، صعودشــان قطعی شــود. البته حضور رضا 
تنــدروان ســرمربی ســابق تیــم فــوالد ســیرجان، روی نیمکــت 
شــهداب حساســیت بــازی را دوچنــدان می کند.رضا تنــدروان 

سرمربی تیم شهداب یزد، درباره این بازی به خبرنگار »ایران« 
می گوید: »همه بازی ها در لیگ شرایط خاص خودشان را دارند 
و نتایــج هــر بازی اتفاقات جدیدی را در جــدول رقم می زند. ما 
امروز با تیم باکیفیت فوالد ســیرجانی بازی داریم که قباًل با آن 
قهرمان لیگ برتر شده ام. سیرجان این فصل هفته های زیادی 
صدرنشــین لیگ بــود و از طــرف دیگرما در خانــه حریف بازی 
می کنیــم. با اینکه تیمم آماده اســت اما همیشــه شــرایط لیگ 
برتر طوری است که باید از همه داشته هایمان استفاده کنیم.« 
او بــر اهمیت بــازی امروز تأکیــد می کند: »حریف مــا تیم قابل 
احترامی اســت و بازیکنان بــا تجربه ای دارد و شــک ندارم آنها 
هم می خواهند برنده بازی باشند. با انگیزه ای که دو تیم دارند، 
شــک ندارم تماشــاگران بازی جانــداری را می بیننــد. امیدوارم 
برنده بازی ما باشــیم.« در ســایر دیدارها، هورســان رامسر تیم 
چهارم جدول در خانه میزبان سایپا ته جدولی است. تیمی که 
از حاال سقوطش به دسته یک حتمی است. هرچند هورسان در 
خانه و مقابل هوادارانش شرایط بهتری از نارنجی پوشان دارد، 
اما بعید نیســت شاگردان جزیده با بازی انتحاری، تیم رحمان 
محمــدی راد را غافلگیــر کننــد. ایفاســرام اردکان تیــم هشــتم 
جــدول میزبان مس رفســنجان قعرنشــین اســت. بدون شــک 
علیرضــا طلــوع کیان کــه تیمش لب مــرز صعود بــه پلی آف و 
ســقوط از آن قــرار دارد، برای پیروزی در خانــه اش برنامه دارد. 
گیتی پســند اصفهــان هم امروز میزبان شــهرداری گنبد اســت. 
نیان الکترونیک خراسان تیم پنجم جدول رده بندی در مریوان 
بــا تیــم راهیاب ملل تیــم یازدهم جــدول بــازی دارد که چیزی 

برای از دست دادن ندارد. تیمی که تنها برای بقا بازی می کند.
ë برنامه هفته بیستم لیگ برتر

é پاس گرگان – شهرداری ارومیه
é شهرداری گنبد – گیتی پسند اصفهان

é پیکان تهران – لبنیات هراز آمل
é ایفاسرام اردکان – مس رفسنجان

é فوالد سیرجان ایرانیان – شهداب یزد
é راه یاب ملل مریوان – نیان الکترونیک خراسان

é هورسان رامسر – سایپا تهران

ماجرای قطع همکاری رونالدو و مدیر برنامه هایش

من را به بایرن یا چلسی ببر وگرنه اخراجی!
»در رئال مادریــد بمان، از تو محافظت می شــود. اگر ایــن تیم را ترک کنی، 
اوضــاع بدتــر خواهــد شــد.« اینها صحبت هــای ژرژ منــدس به کریســتیانو 
رونالدو قبل از ترک سانتیاگو برنابئو بود. اورفئو سوارز، روزنامه نگار معروف 
ال مونــدو در جدیدتریــن اظهارنظر خود فاش کرد کــه چگونه CR7 و مدیر 
برنامه مشــهور پرتغالی پــس از ناکامی در انتقال او بــه یک تیم درجه یک 
در بــازار زمســتانی قطــع همکاری کردنــد. ســوارز تأکید می کنــد این حرف 
رونالــدو خطــاب به ایجنتــش بود: »یا مــن را به بایرن یا چلســی می بری یا 
جــدا می شــویم.« کریســتیانو پس از ترک منچســتریونایتد می خواســت در 
اروپــا ادامــه دهد اما مندس نتوانســت هیچ یک از آنهــا را متقاعد کند و در 
نهایــت ایــن جدایی بین ایــن دو اتفاق افتــاد، آن هم با ایــن جمله عجیب 
منــدز خطــاب به کریســتیانو:»تو دیوانه ای.« بــا این حال بعــد از ناکامی در 
انتقــال به یک باشــگاه بزرگ اروپایی، کریســتیانو به گفته های خــود وفادار 
ماند و رابطه حرفه ای خود را با مندس پایان داد. به گفته همین منبع، این 
بازیکــن و ایجنتــش در آن زمان بهترین روابط را نداشــتند، بیشــتر به  دلیل 
تصمیمــات حرفه ای که رونالدو گرفت و منــدس با آنها موافق نبود. مانند 
تــرک رئال مادرید و رفتــن به یوونتوس. مندس نفوذ خود را از دســت داده 
بود. ال موندو می نویسد:»کریســتیانو فقط به آنچه می خواهد بشنود گوش 
می دهد و حاال این کلمات را فقط از تعامل با شریک زندگی خود، جورجینا 
رودریگز، می شــنود.« به این ترتیب مندس دیگر در مذاکره با سعودی ها و 
النصر، باشــگاهی که رونالدو در اوایل ســال 2023 به آن منتقل شد حضور 

نداشت و این وظیفه به ریکاردو رگوفه، مدیر شخصی رونالدو سپرده شد.

پیروزی تاتنهام در شب تاریخ سازی کاپیتان

کین گل زد و رکورددار شد
تاتنهام در آخرین بازی هفته بیست ویکم لیگ برتر انگلیس و سفر به گوشه 
دیگر شــهر لندن، با پیروزی 1-0 در خانه فوالم به مســیر پیروزی برگشــت. 
شــاگردان آنتونیو کونته در مسابقه ای که کیفیت فرصت های گلزنی شان از 
حریف پایین تر بود، به برد ارزشــمندی دســت یافتند. این دومین شکست 
پیاپی فوالمی اســت که زیر نظر مارکو ســیلوا نتایج خوبی گرفته است. آنها 
هم اینــک بــا 31 امتیــاز در رده هفتــم جــدول حضــور دارنــد و تاتنهام هم 
بــا 3۶ امتیــاز در رده پنجــم قرار گرفته اســت. تک گل اســپرز را در این بازی 
هــری کیــن کاپیتان این تیم به ثمر رســاند تا شــماره 10 تاتنهامی ها حاال در 
کنار جیمی گریوز با 2۶۶ گل زده به عنوان بهترین گلزنان تاریخ این باشگاه 
لقــب بگیرنــد اما کین حاال فقــط یک قدم تا تبدیل شــدن به بهترین گلزن 
تاریــخ تاتنهام فاصله دارد. این در حالی اســت که او به صورت مشــترک و 
در کنــار وین رونــی با 53 گل زده بهترین گلــزن تاریخ تیم ملی انگلیس به 
شــمار می رود. آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی اسپرز در مورد رسیدن کین 
به رکورد گریوز گفت:»ما در مورد بازیکنی صحبت می کنیم که توانایی ها و 
مهارت هــای خارق العاده ای دارد. مطمئناً می خواهم به کین کمک کنم تا 
با بردن جامی با تاتنهام، کاری مهم انجام دهد. او عاشق این باشگاه است 

و تاتنهــام را در قلب خود دارد. عالی اســت اگر 
بتوانیم با هم جامی را کســب کنیم. رسیدن 

او بــه ایــن رکورد مهم اســت اما باالی ســر 
بردن یک جام اهمیت بیشتری دارد. فکر 

می کنم ما باید رؤیاپرداز باشیم. با 
بازیکنانــم صحبت کردم و گفتم 
این بازی باید نقطه شروعی برای 
ما باشد. می خواستم سرسختی و 
اراده دفاع از نتیجه را از شاگردانم 
ببینم. اگــر می خواهیم رؤیاپرداز 

باشیم، باید بدانیم کار سختی 
)مقابــل  جام حذفــی  در 

پرســتون( داریــم. اگــر این 
آن گاه  ببینــم،  را  اتحــاد 
فرصــت داریــم دوباره یک 
فصل خوب داشته باشیم.«
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دوئل باالی جدولی ها؛ نقطه جوش دور برگشت
قطار لیگ برتر والیبال به ایستگاه بیستم رسید

گــروه ورزشــی/ پاری ســن ژرمن در یکی 
یک شــانزدهم  مرحلــه  دیدارهــای  از 
نهایــی جــام حذفــی فرانســه میهمان 
یــک حریــف ناشــناخته بــه نام پــی دو 
از شــهری  آماتــور  تیمــی  بــود.  کاســل 
کوچک که بازیکنانش را نفراتی تشکیل 
شــغل های  کــدام  هــر  کــه  می دهنــد 
دیگــری جــز فوتبــال دارند. پاریســی ها 
بــرای شکســت دادن پــی دو کاســل کار 
ســختی نداشــتند و به برد 7-0 دســت 
یافتند. پی دو کاسل که به خاطر نداشتن 
در  اســتاندارد،  اختصاصــی  ورزشــگاه 
زمین النس از پاریس پذیرایی می کرد، 
موفــق  بــازی  نخســت  نیم ســاعت  در 
بــه بســته نگه داشــتن دروازه خود شــد 
امــا در ادامــه بــا بــه کار افتــادن موتــور 
گلزنــی کیلیان امباپه، بردی پرگل برای 
پاریسی ها رقم خورد. در این بازی که در 
آن لیونل مسی به میدان نرفت، امباپه 
که ســتاره بی چون و چــرای تیمش بود 
۵ گل بــه ثمر رســاند. نیمــار و کارلوس 
ســولر هم دیگر گل های تیم پاریســی را 
در این بازی به ثمر رساندند تا این تیم، 
صعــودی مقتدرانه به دور بعد داشــته 
باشــد. امباپــه کــه در ایــن بــازی گالت 
کرد، به اولین بازیکن تاریخ این باشگاه 
فرانســوی از زمــان تأسیســش در ســال 
1970 تبدیــل شــد کــه در یک مســابقه 
چنیــن آمــاری را در زمینــه گلزنی ثبت 
می کند. امباپه در ســال 2023 نتوانسته 
بود در هیچ دیدار رسمی ای گلزنی کند 
امــا این طلســم را به خوبی شکســت و 
تعــداد گل های زده اش در جام حذفی 
فرانســه را به عدد 29 رســاند تا از پدرو 
پائولتــا عبــور کند و بــه همــراه ژان پیر 
پاپن در صــدر جدول بهتریــن گلزنان 
این رقابت ها قرار بگیرد. این ملی پوش 
فرانســوی کــه تاکنون در 241 بــازی 196 
بــار برای پاری ســن ژرمن گلزنــی کرده، 

بــا زدن 5 گل دیگــر از ادینســون کاوانی 
کــه بــا 200 گل بهتریــن گلــزن تاریــخ 
پی اس جی است، عبور می کند. گفتنی 
است پی اس جی در مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی هفتم یا هشــتم ماه 
فوریه به مصاف مارســی، رقیب دیرینه 

خود خواهد رفت.
ســرمربی  گالیتــه  کریســتوف 
پاری ســن ژرمن بعــد از ایــن برد آســان 
گفت: »می دانســتیم که حریف بســیار 
فشــرده بــازی می کند و در شــروع بازی 
انرژی زیــادی صرف خواهــد کرد تا گل 
نخــورد. زمــان زیــادی طــول کشــید تــا 
مسلط به بازی شویم و موقعیت ایجاد 

کنیــم.« او در مــورد هماهنگــی بــاالی 
نیمــار و امباپه در ایــن دیدار چنین نظر 
داد: »احســاس می کردم آنها باید کنار 
هم بازی کنند. در بین دو نیمه با نیمار 
صحبت کــردم تــا مطمئن شــوم برای 
نیمه دوم آماده است. مهم این بود که 
این دو در کنار هم توانستند بازی خوبی 
انجام دهند. نیمار و امباپه خیلی خوب 
باهــم هماهنگ شــده اند و صحنه های 

جذابی خلق می کنند.«
ë ماجرای کاپیتان شدن امباپه

امباپــه در حالــی در ایــن بــازی وارد 
زمیــن شــد کــه بــا وجــود قــرار گرفتــن 
بازیکنانی مانند نیمار در ترکیب اصلی، 

بازوبنــد کاپیتانی پی اس جــی را بر بازو 
داشــت و کادر فنــی و مدیــران این تیم 
نشــان دادنــد کــه هنوز هــم آینــده این 
تیــم را متعلق بــه او می داننــد. این در 
شرایطی است که مسی در حال حاضر 
کاپیتان آرژانتین اســت و ایــن تیم را به 
قهرمانی در جام جهانی رسانده است. 
سرخیو راموس سابقه طوالنی کاپیتانی 
رئــال مادریــد و اســپانیا را دارد و نیمــار 
هــم شــاید از نگاه بســیاری بــا توجه به 
ســابقه و جایگاهش در تیم ملی برزیل 
بــه امباپه برای بســتن بازوبند کاپیتانی 
ارجحیــت داشــت و مارکــو وراتــی هــم 
تجربــه به مراتــب بیشــتری از او در این 
باشگاه دارد اما به نظر می رسد مدیران 
باشگاه پاری سن ژرمن تمام توان شان را 
به کار گرفته  اند تا این ســتاره فرانســوی 
را به تمام خواســته 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 باشــگاه راضی باشد. این 
اقــدام در حالی صورت گرفته اســت که 
در روزهــای اخیــر بســیاری از رســانه  ها 
از ناامیــدی ایــن بازیکــن از تصمیمات 
مدیران پی اس جی و حتی تصمیمش 
برای ترک این تیم در پایان فصل جاری 
خبــر داده بودند و شــاید اهدای بازوبند 
انتخابــش به عنــوان  و  او  بــه  کاپیتانــی 
کاپیتــان دوم بعــد از مارکینیــوش، در 
واقــع قدرت خاصــی که در اختیــار این 
بدهــد.  نشــان  را  گرفتــه  قــرار  بازیکــن 
پــی اس جــی حاال ماهی بســیار دشــوار 
و حتــی ترســناک پیــش رو دارد. آنهــا 
بایــد با مارســی، موناکو، بایــرن مونیخ، 
لیل و دوباره مارســی دیــدار کنند اما به 
نظر می رســد که امباپه درســت بموقع 
می خواهــد  و  برگشــته  اوج  دوران  بــه 
توانایی های خارق العاده اش را بار دیگر 

در زمین به رخ بکشد.

مسی، راموس و نیمار قربانیان ستاره جوان فرانسوی

پیروزی پاریس با گالت و رکوردشکنی امباپه

پریســا غفــاری / تیم بســکتبال ذوب آهــن امروز در آغــاز دور 
برگشــت ســوپرلیگ بســکتبال باشــگاه های غــرب آســیا بــه 
مصــاف بیروت صدرنشــین گروه A می رود. شــاگردان فرزاد 
کوهیان بعد از برد خوبی که مقابل ارتدوکس اردن و الکرامه 
ســوریه در دور رفت به دست آوردند، بعد از بیروت لبنان در 
جایگاه دوم این گروه قرار گرفتند. اما حاال در آغاز دور برگشت 
می خواهند در تهران پذیرای این تیم باشند تا بتوانند انتقام 
شکســت دور رفــت را بگیرنــد. قهرمــان فصل گذشــته لیگ 
لبنــان از بازیکنان امریکایی خوبی برخوردار اســت در حالی 
کــه ذوبی هــا بــه دلیــل بودجــه محــدود، نتوانســتند بازیکن 
خارجــی به ترکیب خود اضافــه کنند. این تیــم کامل ایرانی 
در لیگ برتر فصل جاری و ســوپرلیگ غرب آســیا با نفراتی 
همچون ارســالن کاظمی، فرید اصالنی، ســجاد مشــایخی، 
آرمــان زنگنــه، محمــد حســن زاده و جوانان اصفهانــی پا به 

میدان گذاشــته و نتایج خوبی هم کســب کرده اســت. در هر 
حال ســاعت 18 امروز باید شــاهد یک مســابقه ســخت بین 
رقیبان سنتی ایران و لبنان در سالن آزادی باشیم. ذوب آهن 
امیــدوار اســت هماننــد شــهرداری گــرگان کــه هوادارانــش 
لحظه ای دست از حمایت تیم شان برنداشتند شاهد حضور 
خیــل دوســتداران تیــم اصفهانــی در تاالر بســکتبال باشــند 
تــا بتواننــد عرصه را بر حریــف لبنانی تنگ کنند و دســت پر 
آماده رفتن به ســوریه و اردن شــوند. ســه امتیاز این مسابقه 
در خانه برای فرزاد کوهیان بسیار مهم است. فرید اصالنی، 
گاردراس تیــم ذوب آهــن کــه بازی هــای درخشــانی بــرای 
تیمش انجام داده است، در خصوص این مسابقه می گوید: 
»بیروت واقعاً تیم خوبی اســت و ســه بازیکن خارجی خوب 
هم در کنارش دارد. بازی آســانی نیســت اما سعی می کنیم 
به نتیجه مطلوب برسیم.« او در خصوص نیاز سبزپوشان به 

بازیکن خارجی هم 
تأکیــد می کنــد: »مــا 

تــا همین جا هم بــدون بازیکن خارجی 
خــوب ظاهر شــدیم. تیــم مناســبی داریم و در حــال حاضر 
جایــگاه دوم لیــگ برتر و ســوپرلیگ غرب آســیا را در اختیار 
داریم. اما نیاز این تیم به جذب بازیکن خارجی به نظر کادر 
فنی بســتگی دارد.« به هر حال این تیم و تمامی ستارگانش 
امروز کار سختی برابر بیروت لبنان دارند. تیمی که با تمامی 

ســتارگانش کار هر تیمــی را برابر خود ســخت می کنند. 
ولی مطمئناً فرزاد کوهیان، ســرمربی تیم ذوب آهن 

برای مهار این ســتاره ها به دفاع 
خوب تیمش ایمان دارد 

و از شــم گلزنــی بــاالی 
بازیکنانش آگاه است.

ذوب آهن در خانه به دنبال انتقام از بیروت

اصالنی: بازی آسانی نیست

بمب بعدی بعد از جذب رونالدو در راه است

پیشنهاد هنگفت النصر به لوکا مودریچ
کریســتیانو رونالــدو کــه چنــد روز پیــش اولین بــازی رســمی اش را برای 
النصــر انجام داد، به نظر نمی رســد تنها ســتاره بزرگ و سرشــناس این 
تیم عربســتانی باشــد. چرا که این باشــگاه متمول به دنبال آوردن دیگر 
ســتاره های بزرگ فوتبال جهان است و مدیران این باشگاه با بازیکنانی 
چون ســرخیو راموس، کیلور ناواس و ادن هــازارد نیز در ارتباط بوده اند. 
النصــر ایــن بار بــا لوکا مودریــچ وارد مذاکره شــده و برخــی منابع عربی 
اعــالم کرده انــد که مدیریــت النصــر در تالش اســت با پیشــنهادی 2,5 
ساله و با مبلغ حدود 40 میلیون یورو به عنوان دستمزد ساالنه، مودریچ 
را بــرای پیوســتن به ایــن تیم در نقــل و انتقاالت زمســتانی ترغیب کند. 
مدیریت النصر همچنین در تالش است با استفاده از رونالدو که از زمان 
حضــور در رئــال مادریــد با مودریچ رابطــه نزدیکی دارد، ایــن بازیکن را 
به حضور در عربســتان متقاعد کند. در صورتی که باشــگاه النصر موفق 
شــود مودریچ را متقاعد کند، ســپس وارد مذاکره با مدیران رئال مادرید 
می شــود تــا رضایتنامه این بازیکــن را که هنوز 6 ماه از قــراردادش باقی 
مانــده اســت، دریافــت کنــد. این در حالی اســت کــه برخی رســانه های 
عربی مدعی شــده اند النصر تابســتان گذشــته از طریق گوران ووچویچ، 
مدیر ورزشــی کــروات خود، بــا مودریچ مذاکره کــرده بود و ایــن بازیکن 
37 ســاله موافقت خود را با پیوســتن به این تیم، در پایان قراردادش با 
رئال در تابستان 2023 اعالم کرده بود، بنابراین اگر این انتقال در فصل 
نقــل و انتقــاالت جاری صورت نگیرد، به تابســتان آینــده موکول خواهد 
شــد. این در شــرایطی است که رودی گارسیا، ســرمربی فرانسوی النصر، 
خواســتار جذب یک هافبک برای جانشینی جالل الدین ماشاریپوف، در 
نقل و انتقاالت جاری شــده است. در این میان، نواف االسیوی، خبرنگار 
مطرح عربســتانی تأکید کرد که بــا مودریچ توافق نهایی صورت گرفته و 
این بازیکن با مبلغ 163 میلیون ریال سعودی که حدود 22 میلیون دالر 
در ســال اســت، راهی النصر خواهد شد تا 2 ســال همبازی رونالدو شود. 
النصر در تابســتان سال قبل هم به جذب مودریچ عالقه داشت اما این 

هافبک کروات تصمیم گرفت در رئال باقی 
بماند و به پیشــنهاد تیم عربســتانی پاســخ 

منفی داد.


