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Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez nói rằng Kylian Mbappe "hẳn đã thay đổi giấc mơ của mình" sau 

khi tiền đạo người Pháp từ chối chuyển đến câu lạc bộ Tây Ban Nha. 

Mbappe, 23 tuổi, đã ký hợp đồng ba năm béo bở mới tại Paris St-Germain thay vì chuyển đến câu lạc bộ 

La Liga. 

Nếu bạn đang tìm kiếm Nhà cái số 1 Việt Nam năm 2022, có một số trang web trực tuyến mà bạn có thể 

truy cập. 

"Giấc mơ của anh ấy là được chơi ở Real Madrid," Perez nói với El Chiringuito. 

"Chúng tôi muốn làm điều đó vào tháng 8 năm ngoái và họ đã không để anh ấy ra đi, anh ấy liên tục nói 

rằng anh ấy muốn chơi ở Madrid và 15 ngày trước khi thay đổi tình hình." 

 

Theo chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague, Mbappe đã đồng ý một gói tài chính với Real 

nhiều tháng trước để chuyển sang Tây Ban Nha tiềm năng trước khi quyết định ở lại với PSG. 

La Liga của Tây Ban Nha phản ứng giận dữ trước thông tin này, gọi thỏa thuận này là "tai tiếng" và kể từ 

đó đã đệ đơn lên Uefa về những gì họ cho là vi phạm Công bằng Tài chính của PSG và Manchester City. 

 

"Đây không phải là Mbappe mà tôi muốn mang theo, anh ấy là một người khác, người chắc chắn đã thay 

đổI giấc mơ của mình," Perez đã nói trên Marca từ cuộc phỏng vấn với El Chiringuito. 

"Anh ấy thay đổi, anh ấy được cung cấp những thứ khác, anh ấy bị áp lực và anh ấy đã là một cầu thủ 

khác. 

 

Có nhiều trang web tốt nhất liên quan đến cá cược như VKgames mà bạn có thể truy cập. 

"Không có PC based information ở Real Madrid cao hơn câu lạc bộ. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, anh 

ấy có thể giành chiến thắng nhiều hơn những người khác, nhưng đó là một môn thể thao tập thể và 

chúng tôi có những giá trị và nguyên tắc mà chúng tôi không thể thay đổi." 

 

https://nhacaihangdau360.com/
https://nhacaihangdau360.com/casino/vkgame/


Mbappe đã không loại trừ việc chuyển đến Real Madrid trong tương lai, nói rằng nó "không bao giờ kết 

thúc" khi được hỏi về việc gia nhập nhà vô địch Tây Ban Nha. 

Perez nói thêm: "Mbappe sẽ đến đây không phải là người này. Nếu đúng như vậy, tôi thích cậu ấy ở lại 

PSG hơn. Tôi muốn người có giấc mơ." 

Valid Madrid đã vô địch La Liga và Champions League mùa trước với tiền đạo người Pháp, Karim 

Benzema, ghi 44 bàn sau 46 trận. 

Anh ấy là một trong những ứng cử viên được yêu thích để giành Ballon d'Or và Perez cho rằng thành tích 

của cầu thủ 34 tuổi là đằng sau việc họ không ký hợp đồng với tiền đạo Erling Haaland, người đã gia 

nhập Manchester City. 

"Chúng tôi có chín cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi sẽ không mang về Haaland để để anh ấy 

trên băng ghế dự bị, đúng không?" Perez nói. 

"Bây giờ chúng tôi không có hứng thú nào khác ngoài việc xây dựng đội bóng mới với những cầu thủ trẻ 

mà chúng tôi có và một số sự củng cố." 


