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ش�ب موعود فرا رس�يد. مدعيان قهرماني 
اروپ�ا امش�ب پ�س از چن�د م�اه ت�اش و 
انتظ�ار ب�راي رس�يدن ب�ه ه�دف اصل�ي 
خ�ود ب�ه مي�دان مي رون�د. جن�گ رئ�ال 
– ليورپ�ول در فين�ال لي�گ قهرمان�ان. 
از ابت��داي فصل همه منتظر اين ب��ازي بودند، 
عملك��رد دو تيم به ق��دري درخش��ان بود كه 
كمتر كس��ي ش��انس فيناليست ش��دن براي 
ساير تيم ها قائل مي ش��د. پيش بيني ها كاماًل 
درس��ت از آب درآمد و فينال اي��ن فصل ليگ 
قهرمان��ان رئال و ليورپ��ول هس��تند. برترين  
تيم هاي حال حاضر فوتبال قاره سبز با گذشتن 
از سد همه رقبا خودشان را به فينال رسانده و 
اصاًل دوست ندارند دست خالي پاريس را ترك 
كنند. قرمزهاي مرسي سايد در مرحله گروهي 
هر ش��ش بازي خود را با برد پشت سرگذاشته 
و مقتدرانه ب��ه دور حذفي صع��ود كردند و در 
يك هشتم نهايي اينتر را در مجموع دو بر يك 
شكست دادند و بنفيكا را شش بر چهار بردند و 
حريف آخر ما قبل فينال نيز ويارئال بود كه آنها 
را نيز مغلوب كردند. در آن سوي ميدان قوهاي 
سفيد در دور گروهي فقط يكبار طعم شكست 
را چشيدند، ولي با اختالف زياد نسبت به اينتر 
به عنوان صدرنش��ين راهي يك هشتم شدند. 
گذشتن از سد پاري سن ژرمن آغاز قدرت نمايي 
تيم آنچلوت��ي در مرحله حذفي بود، چلس��ي 
قرباني بعدي رئال شد و من س��يتي با آن همه 
ادعايش نيز نتوانست مانع از فيناليست شدن 
كهكشاني ها شود. رئالي ها بعد از فتح الليگا به 
هيچ چيز ديگر فكر نمي كنند اال فتح اروپا. براي 
تيمي كه يك فصل سراسر موفقيت را پشت سر 
گذاشته تصاحب يك جام ارزشمند ديگر از نان 

شب هم واجب تر است. 
تيم مادريدي در فصلي كه در اس��پانيا رقيبي 
نداش��ت، مقتدران��ه روي س��كوي قهرمان��ي 
الليگا رفت تا معلوم ش��ود كارلتو در س��اختن 
تيم  قهرمان تبحر خاص��ي دارد. او با در اختيار 
داش��تن س��تاره هايي از جمله بنزما، جونيور، 
آسنس��يو و مودريچ شكس��ت هاي سنگيني را 

به حريفان تحميل ك��رد. رئالي ها تاكنون 13 
بار فاتح ليگ قهرمانان شده اند و آخرين بار در 
سال 2018 با شكست ليورپول جشن قهرماني 
را به راه انداختند. جالب اينكه در سال 2016و 
2017 نيز قوهاي سفيد با هدايت زيدان اجازه 
قدرت نمايي به ساير مدعيان ندادند و برسكوي 
قهرمان��ي ايس��تادند. از س��ال 2016 تاكنون 
اين چهارمين فينالي اس��ت كه رئال يك پاي 

آن است. 
كاپيتان��ي مادريدي ها برعهده بنزماس��ت و او 

يك تنه بار سنگين گلزني را به دوش مي كشد. 
البته رئال ستار ه هاي زيادي را در اختيار دارد و 
از حيث بازكردن قفل دروازه ليورپول مشكلي 
ندارد. آمار و ارقام نش��ان مي دهد رئال در اين 
فصل از ابتداي ليگ قهرمان��ان 28گل به ثمر 
رسانده و 14گل نيز دريافت كرده است. اگرچه 
خط حمله كهكشاني ها توانايي گذر از سد هر 
مدافع��ي را دارد، اما آنچلوتي ب��راي اين ديدار 
بايد نكات زيادي را به مدافعانش يادآور ش��ود، 
چراكه مهاجمان قرمزپ��وش در فرصت طلبي 

زبان زد هس��تند و از كوچك تري��ن غفلتي به 
گل مي رسند. 

ش��رايط براي ليورپول كمي متفاوت تر ش��ده 
و داغ فينال 2018 هنوز برايش��ان سرد نشده 
اس��ت. امس��ال نيز با هدف گرفت��ن انتقام آن 
خاطره تلخ به جنگ ب��ا رقبا رفتند. تيم يورگن 
كلوپ مبارزه تا لحظه  آخر را به خوبي بلد است. 
آنها روحيه جنگيدن و نااميد نشدن را در ليگ 
برتر به همه نش��ان دادند. تيمي  كه در ابتداي 
س��ال ميالدي اختالف امتيازش با صدرنشين 

دو رقمي بود، آنقدر تالش كرد تا به يك قدمي 
من سيتي برس��د و كاري كرد تا تيم پپ براي 
قهرماني به خدا برسد. ليورپول فاتح جام  حذفي 
و اتحاديه شده است، اگرچه نتوانست سومين 
جامش را در جزيره باالي سر ببرد، اما كاپ اروپا 
س��ه  گانه قرمزها را كامل مي كند. بازي امشب 
تكرار فينال چهار سال پيش است، با اين تفاوت 
كه هم كل��وپ و هم تيم��ش باتجربه تر از قبل 
هستند و به س��ادگي اجازه نمي دهند ناكامي 

ورزش كيف تكرار شود. 
در فينال 2022 همه نگاه ه��ا به محمد صالح 
و ساديو مانه و چند نفر ديگر است. خط حمله 
ليورپول ت��ا اينج��ا 30 گل زده و اي��ن تيم در 
اين مدت 13گل از حريف��ان اروپايي دريافت 
كرده است. وجه اشتراك دو فيناليست امشب 
تأكيد سرمربيان شان بر حمالت كوبنده است، با 
اين تفاوت كه كلوپ بيش از كارلتو حواسش به 
خط دفاع تيمش بوده، اگر همه چيز بر وفق مراد 
قرمزها پيش برود، هفتمين جام قهرماني اروپا 
به ويترين ليورپول اضافه مي شود. اين تيم در 
سال 2019 با شكست تاتنهام جشن قهرماني 
گرفت و با گذشت سه سال از آن شب تاريخي 
هواداران دوآتش��ه تيم انگليس��ي منتظر يك 
جشن ديگر هستند.  بازي كه پيش از اين قرار 
بود به ميزباني سن پترزبورگ برگزار شود، حاال 
در پاريس انجام مي شود و هواداران دو تيم خود 
را به فرانسه رس��انده اند تا تيم شان تنها نماند، 
البته گفته  مي شود پليس فرانسه براي برقراري 
امنيت و پيش��گيري از درگيري هاي احتمالي 
به ويژه حاشيه س��ازي  از س��وي هوليگان هاي 
انگليس��ي به حالت آماده باش درآمده تا فينال 

اروپا با كمترين مشكل و حاشيه برگزار شود. 
تركيب احتمالي:

رئال: كورتي��وس، كارواخ��ال، ميليتائو، آالبا، 
مندي، كروس، كاس��يميرو، مودريچ، والورده، 

بنزما و وينيسيوس
ليورپول: آليسون بكر، آرنولد، كوناته، فان دايك، 
رابرتسون، هندرس��ون، فابينهو، تياگو، صالح، 

مانه و دياز

   فريدون حسن 
يورگن كل�وپ و كارلو آنچلوتي امش�ب در 
حالي در اس�تاد دو فران�س مقابل همديگر 
ق�رار مي گيرند كه س�ابقه رويارويي ش�ان 
ب�ا ه�م حكاي�ت از برتري م�رد كهن�ه كار 
ايتالياي�ي دارد. اي�ن دو تاكن�ون 10 ب�ار 
مقاب�ل ه�م ق�رار گرفته ان�د كه چه�ار بار 
مربي ايتاليايي برنده ش�ده، س�ه بار مربي 
آلماني و س�ه بازي هم مس�اوي شده است. 
اولين تقابل به فص��ل 14- 2013 برمي گردد 
كه هر كدام يك پيروزي داشتند، اما در نهايت 
اين رئال مادريد بود ك��ه با حذف دورتموند به 

فينال چمپيونزليگ رسيد و قهرمان شد. كارلو 
و كل��وپ در فص��ل 2015- 2014 در مرحله 
گروهي چمپيونزليگ به عنوان سرمربي هاي 
ناپولي و ليورپول به مصاف ه��م رفتند كه هر 
كدام يك برد داشتند. در فصل 2020- 2019، 
آنچلوتي با ناپولي در ورزش��گاه مارادونا مقابل 
ليورپول با نتيجه 2 بر صفر پيروز ش��د و بازي 

برگشت در آنفيلد يك-يك مساوي شد. 

پس از ش��ش تقاب��ل چمپيونزليگ��ي، چهار 
رويارويي در ليگ انگليس انجام ش��د. كلوپ 
و آنچلوتي در دربي مرسي سايد به مصاف هم 
رفتند. اولين تقابل در ج��ام حذفي با پيروزي 
ليورپول با نتيجه يك بر صفر به اتمام رسيد كه 
آن آخرين برد كلوپ مقاب��ل كارلتو بود. مربي 
ايتاليايي در سه دربي ديگر دو تساوي و يك برد 
داشت كه كارلو توانست به روند 21سال بدون 

برد اورتون مقابل ليورپول خاتمه بخشد. 
كارلتو امش��ب هم با ت��وپ پر مقاب��ل كلوپ 
صف آرايي مي كند. رئال در آماده ترين دوران 
خود با كس��ب قهرماني زود هن��گام در الليگا 
روحيه اي ب��اال دارد و مي خواهد ب��ا فتح ليگ 
قهرمانان فصل درخشانی خود را رويايي تر به 
پايان برساند، اما ليورپول با كلوپ نوسان زيادي 
دارد و در نهايت نبرد قهرماني ليگ جزيره را هم 
به منچستر س��يتي باخت. كلوپ و شاگردانش 
انگيزه بااليي دارند. مرد آلماني مي خواهد در 
ثبت پيروزي با رقيب ايتاليايي خود مس��اوي 
ش��ود و البته قرمزهاي آنفيل��د درصدد انتقام 

شكست فينال 2018 هستند. 
 با اين ح��ال رابطه دو مربي ج��داي نبرد هاي 
داخل زمين رابطه اي دوستانه و صميمي است. 
در دوران حساس رقابت اورتون، ليورپول كارلتو 
در اظهارنظري جالب اينگونه رقيب سرسخت 
خود را س��تود: »من و كلوپ با يكديگر دوست 
هستيم. مشاهده او احساس خوبي در من القا 
مي كند. كلوپ يك انسان خارق العاده است و 
در هنگام حضور كنار او انرژي مثبت زيادي به 
من القا مي شود. احترام زيادي به يورگن كلوپ 

مي گذارم و اينكه او مرا دوس��ت خود مي داند، 
باعث افتخار من است. تقابل با ليورپول هميشه 
امتحان بس��يار س��خت و البته خوبي براي ما 
محسوب مي ش��ود. ما مقابل بهترين تيم ليگ 

برتر انگليس و دنيا قرار مي گيريم.«
س��ال ها قبل كلوپ درخص��وص كارلتو گفته 
بود: »كارلو يك مربي بس��يار باتجربه اس��ت 
و دانش فوتبالي خود را يك ش��به به دس��ت 

نياورده است.«
با اين وجود، امش��ب همه چي��ز متفاوت تر از 
گذشته خواهد بود. دوس��تي ها به كنار، ولی 
امشب يكي بايد ببرد و حتماً تقابل تفكرات اين 
دو مربي بزرگ در زمي��ن صحنه هاي زيبايي 
را خلق مي كند ك��ه بايد منتظ��ر ماند و ديد 
سرانجام با قهرماني كدام يك به پايان مي رسد. 
آيا كارلتو جام را باالي سر مي برد و براي كلوپ 
دس��ت نيافتني تر مي ش��ود يا اينكه كلوپ با 
قهرماني هم به رقيب ايتاليايي خود مي رسد و 
هم هواداران ليورپول را سرمست از فتح ليگ 
قهرمانان اروپا مي كند. امشب حتماً دو رقيب 
زير لب به هم مي گويند: »تو بهتريني ولی من 

بايد ببرم.«

   دنيا حيدري 
يكس��و كريم بنزما ق��رار دارد و س��وي ديگر محمد ص��الح؛ فوق 
ستاره هايي كه اولي در شش بازي )يك هشتم، يك چهارم و نيمه 
نهايي( 10 گل به ثمر رسانده تا با توپ پر برابر همتاي خود در ليورپول 
بايستد و برايش شاخ و شانه بكشد و دومي با وجود آنكه در شش بازي 

اخير اين رقابت ها تنها يك گل به ثمر رسانده و ش��ايد آمادگي اش به 
پاي مهاجم حريف نرس��د، اما انگيزه اي بالقوه براي گرفتن انتقام مصاف 

سال 2018 دارد. فينالي كه با شكس��ت تلخ براي ليورپول و 
مصدوميتي دردناك براي مهاجم مصري همراه بود. 

آن هم در آس��تانه جام جهاني و روي حركت 
راموس كه چهار س��ال تم��ام صالح خواب 
گرفتن انتقام آن را ديده و امش��ب، همان 
شبي اس��ت كه مي تواند تالفي از دست 
رفتن ج��ام و آن مصدومي��ت را بگيرد. 
انگيزه برابر آمادگي. ك��دام مي تواند بر 
ديگري برتري داشته باشد چيزي كه 
بعد از پايان 90 دقيقه مصاف ليورپول 

و رئال مشخص مي شود. 
اما صالح و بنزما تنها س��تاره هاي 

مطرح اين بازي نيستند. ساديو 
مانه سنگالي و وينگر ليورپول 
هم از جمله نف��رات كليدي 
و س��تاره اين جدال ديدني 
هس��تند ك��ه مي توانن��د 
صحنه هاي ديدني را رقم 
زده و خط دفاعي و دروازه 
رئال را به چالش بكشند. 
درس��ت مانن��د ل��وكا 
مودريچ، هافبك كروات 

كهكشاني ها و برنده 
توپ طال كه در سال 
2018 به سلطنت و 

حكمراني مسي و رونالدو بر توپ طال پايان داد و حضورش براي هر تيمي وزنه و يكي از برگ هاي برنده رئال 
در اين مصاف ديدني است. 

بعد از زورآزمايي مهاجمان و هافبك هاي توانمند دو تيم، نوبت زورآزمايي دروازه بان هاي دو تيم است كه 
مي تواند لحظات جذابي را رقم بزند. دو تيم اگرچه نفرات توانمند و فوق ستاره اي را در خط حمله و هافبك 
دارند، اما بي شك نكته كليدي بازي چارچوب دروازه هاست كه بسته نگه داشتن قفل آن مي تواند تكليف 
تيم برتر ميدان را مشخص كند. رقابت تنگاتنگ تيبو كورتوا بلژيكي با همتاي خود، آليسون بكر برزيلي 

درون چارچوب دروازه ليورپول. رئال اگرچه در اين فصل از رقابت هاي الليگا 80 گل زده ، 
اما در مقابل 31مرتبه نيز قفل دروازه اش باز شده است. درحالي كه ليورپول به ازاي 94 

گل زده، تنها 26گل خورده و اين يعني كار كهكشاني ها براي عبور توپ از 
خط دروازه ملي پوش برزيلي ليورپول به مراتب سخت تر از باز كردن 

دروازه كورتواست. 
اما موفقيت در اين مصاف دش��وار افتخاري تاريخي را براي 
رئالي ه��ا در ليگ قهرمان��ان اروپا به دنب��ال دارد. بعد از 
قهرماني در س��ال 2002 كه با عبور از س��د لوركوزن 
روي ضربه ديدني رئال به همراه بود، 12 سال زمان 
برد تا سفيدپوشان شهر مادريد بار ديگر دستشان 
به جام قهرماني برس��د. موفقيتي كه با كنار زدن 
اتلتيكومادريد در س��ال 2014 رقم خورد و آغاز 
دهه اي پرافتخار براي كهكشاني ها با كسب چهار 
قهرماني بود! رئال حاال در آستانه گالت قهرماني 

است. آن هم در شرايطي كه طي اتفاقي جالب 
توجه هنوز هم هشت بازيكن تيم كارلو آنچلوتي كه جام 
قهرمانی 2014 را باالي سر بردند، در رختكن اين تيم 
حضور دارند؛ ل��وكا مودريچ، توني كروس، ايس��كو، 
گرت بيل، مارسلو، كريم بنزما، ناچو و كاسميرو كه 
با كسب پنجمين قهرماني با رئال در ليگ قهرمانان 
اروپا، ركوردي تاريخي را به نام خود ثبت خواهند 
كرد. موفقيتي كه پيش از اين ستاره هايي چون 
رونالدو، مالديني، زاراگا و آلفردو دي استفانو به 
آن دست يافتند. با اين وجود ركورد طاليي 
در اين خصوص همچنان دست پاكو خنتو 

با شش عنوان قهرماني است. 

  حامد قهرماني
جدال ليورپول و رئال از آن دست بازي هايي است كه هميشه حساسيت خاص خود را داشته 
است. ديداري كه حتي اگر در مرحله گروهي بازي هاي اروپايي هم بوده باشد اينقدر داغ و 

نفس گير شده كه كار باال گرفته است. 
سابقه تقابل اين دو تيم در فينال به حدود چهار دهه قبل بازمي گردد. ليورپول در فصول طاليي 
خود در س��ال 1981 و در فرمت قبلي مس��ابقات اروپايي در ديدار فينال با رئال مادريد روبه رو 
ش��ده و با تك گل آلن كندي، مدافع چپ خود در دقيقه 71 و از زاويه اي بس��ته موفق به كسب 
پيروزي صفر بر ي��ك برابر رئال مادريد و در نهاي��ت باالبردن جام قهرماني ش��د، اما اولين باري 
كه دو تيم در ليگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند، س��ال 2009 بود. دوران طاليي ليورپول 
با اس��تيفن جرارد و فرناندو تورس در روزهاي نه چندان خوب رئال كه با دو پيروزي يك بر صفر 
و 4 بر صفر آنفيلدي ها كار تمام ش��د. ليورپول تيم پيروز لقب گرفت، اما چهار سال بعد شرايط 
برعكس شد و اين رئال بود كه در فصل 2014 – 2015 با درخش��ش كريستيانو رونالدو آماده 
و سرحال آن س��ال ها دو بازي را با حس��اب 3 بر صفر و يك بر صفر برد تا انتقام شكست قبلي را 
از سرخ هاي بندر بگيرد.  دو س��ال قبل نيز اين دو تيم در يك  چهارم به مصاف هم رفتند. فصل 
2020 – 2021 در روزهاي شيوع ويروس كرونا و غيبت هواداران در استاديوم، رئال مادريد در 
مسابقه رفت و در استاديوم آلفردو دي استفانو3بر يك به برتري رسيد و ليورپول مملو از بازيكنان 
مصدوم در آنفيلد به نتيجه اي بهتر از تساوي بدون گل دست پيدا نكرد و از ليگ قهرمانان حذف 
شد.  با اين حال و به رغم تمامي افت و خيزهاي موجود در تاريخ بازي هاي دو تيم، عالقه مندان 
فوتبال ديدار فينال ليگ قهرمانان س��ال 2018 در كيف را هيچ گاه از ياد نخواهند برد. ديداري 
كه با برتري 3 بر يك رئال مادريد به پايان رس��يد و ليورپولي ها چهار س��ال انتظار كش��يدند تا 
 بتوانند آن شكست تلخ را جبران كنند و امشب همان فرصتي است كه آنها در جست وجوي آن 
بودند.  اين سومين تقابل دو تيم در فينال اروپاست. يك برد براي ليورپول و يك پيروزي براي رئال. 

بنابراين نتيجه بازي امشب كفه ترازوي فينال ها را به سود يك طرف سنگين مي كند. 

  رافائل بنيتس-  مربي سابق رئال و ليورپول
سرمربي اسپانيايي س��ابقه هدايت هر دو تيم ليورپول و رئال 
مادريد را در كارنامه خود دارد. رافائل بنيتس با اينكه يكبار تيم 
انگليسي را در سال 2005 به قهرماني اروپا رساند، ولي هرگز 
نتوانست اين افتخار را روي نيمكت رئال تكرار كند. در آستانه 
تقابل دو تيم در فينال ليگ قهرمانان 2021 – 2022، بنيتس 
در گفت وگو با نشريه ماركا شانس ليورپول را بيشتر عنوان كرده 
است: »ليورپول يك برتري جزيي نسبت به رئال مادريد دارد. 
البته نبايد فراموش كرد آنها مقابل باشگاهي بازي مي كنند كه 
به بازي هاي بزرگ و فينال عادت كرده اند. ليورپول 61درصد 
توپ و ميدان را در بازي هاي خود داشته است و رئال مادريد تقريباً 55 درصد. آمار مالكيت توپ 
ليورپول در سال هاي اخير باال رفته اس��ت، زيرا آنها بازيكنان بهتري دارند و بازي ها را كنترل 
مي كنند، اما رئال اكنون بيشتر به ضد حمله فكر مي كند، آنها در اين كار بهترين تيم در جهان 
هستند. كلوپ در ليورپول بسيار خوب عمل كرده و ليورپول هم خيلي پيشرفت كرده است. رئال 
هم فوق العاده بوده و به نظر فينال جذابي در پيش داريم. بازيكنان ليورپول به خوبي مي دانند 
چگونه توپ را در نيمه زمين حريف نگه دارند. آنها در ضد حمله و ضربات ايستگاهي بسيار خوب 
هستند و در كل نقاط ضعف كمي دارند. ليورپول االن تجربه بيشتري نسبت به چهار سال پيش 
دارد، همچنين نبايد فراموش كرد آليسون به تيم اضافه شده و درون دروازه قرار دارد و احساس 
امنيت بيشتري به دفاع مي دهد، به هر دوی آنها عالقه دارم و اميدوارم هر كسي كه بهتر بازي 
كند، شايسته است برنده شود. اين براي فوتبال خوب است، اگر با آمار و ارقام پيش برويم و اعداد 
را مالك قرار دهيم، من ليورپول را به عنوان قهرمان مي بينم، اما رئال مادريد در فينال ها رئال 

مادريد است. آنها بيشتر هم استراحت كرده اند.«
منبع:  ايسنا / ماركا

ESPN – گابريله ماركوتي  
اغلب هواداران فوتبال از اينكه رئال – ليورپول فينال اين فصل 
ليگ قهرمانان را برگزار مي كنند، رضايت كامل دارند. در اين بازي 
خبري از افسانه نيست، بلكه پاي شايستگي، كيفيت، اعتماد به 
نفس و تجربه در ميان اس��ت. از نظر اغلب تماشاگران ليورپول 
نايب قهرمان جزيره و قهرمان جام حذفي و اتحاديه و رئال قهرمان 
الليگا دو تيم از بهترين هاي اروپا در اين فصل هستند. ساير تيم ها 
با در اختيار داشتن ستاره هاي زياد نتوانستند به فينال برسند؛ 
پاري س��ن ژرمن با نيمار، امباپه و مسي و چلسي قهرمان فصل 
گذشته در حسرت رسيدن به فينال ماندند، جالب اينكه هر دو 
تيم از سوی رئال حذف شدند. بايرن مونيخ و يوونتوس توسط ويارئال غول كش حذف شدند و 
ليورپول در نهايت شگفتي ساز اسپانيايي را كنار زد. از طرفي بارسلونا و من يونايتد هم زودتر از حد 
انتظار به در بسته خوردند و ضرر سنگين مالي زيادي به خاطر حذف زودهنگام متحمل شدند. در 
مجموع هر دو فيناليست شايسته رسيدن به اين جايگاه بودند.  رئال و ليورپول قدرت هاي فوتبال 
اروپا هستند و گذشته و حالشان براي همه واضح است. هيچ تيمي در قاره سبز تاكنون مثل رئال 
13 قهرماني كسب نكرده است و ليورپول نيز تجربه كسب شش جام را در كارنامه خود دارد و براي 
رسيدن به ركورد آث ميالن امشب بايد رئال را شكست دهد. اين سومين بار در پنج سال گذشته 
است كه قرمزها به فينال رسيده اند، در حالي  كه كهكشاني ها چهار قهرماني از هشت فينال آخر 
خود به دست آورده اند. رئالي ها اميدوار بودند با به خدمت گرفتن امباپه با خيال راحت تر به پاريس 
سفر كنند، در حالي  كه در لحظه آخر ورق به سود ژرمن ها برگشت. در عوض كريم بنزما ستاره 
سفيدپوشان براي درخشش در فينال انگيزه هاي زيادي دارد. او هم به فكر ركوردشكني و هم به 
فكر كانديد دريافت توپ طالست. در تيم رقيب، محمد صالح، ستاره درخشان ليورپول نيز هزار 

و يك آرزو دارد؛ گلزني، شكست رئال و گرفتن انتقام فينال 2018. 
مترجم: شيوا نوروزي
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