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بمب نقلو انتقاالت در آخرین ساعات منفجر میشود؟
تنها چند ســاعت به بســته شــدن پنجره نقلو
انتقاالت تابســتانی در انگلیس زمان باقی مانده
و انگار هیجان بازار در همین ســاعات پایانی بســیار باالتر رفته
است .از  2روز گذشته حرفو حدیثهایی درخصوص عالقه پل
پوگبا به خروج از منچســتریونایتد و پیوستن به بارسلونا مطرح
شــد .شــیاطین با قدرت روی موضع منفی خود در این زمینه
ایســتادهاند اما گویا هافبک فرانســوی در جمــع همتیمیها و
دوســتانش اعالم کرده که به زودی این تیم را به مقصد بارسلونا
ترک خواهد کرد .طبق گزارش دیلیمیل پوگبا که  2سال پیش
با گرانترین ترانســفر تاریخ به یونایتد پیوســت ،حاال به نظر به
علی علیپور بازیکن پرسپولیس از کریســتیانو رونالدو تقلید کرد .آقای
گل فصل گذشــته لیگ برتر که به شدت طرفدار کریس رونالدوست،
به تقلید از خبر پیوســتن او به یوونتوس این طرح را منتشــر کرد .این
همان طرحی است که رونالدو پس از پیوستن به یوونتوس آن را منتشر
کرده بود.

دیهگو مارادونا ،اســطوره فوتبال آرژانتین معتقد اســت او
نیز باید یکی از گزینههای هدایت آلبیسلســته باشد .او در
اینستاگرام خود نوشت« :با تمام احترام به تیم ملی آرژانتین،
اینکه برخی از روزنامهنگاران مرا در میان گزینههای احتمالی
نمیبینند باعث ناراحتی من میشود».

ماریو مانژوکیچ با انتشــار عکســی درکنار لوکا مودریچ ،در صفحه
اینستاگرامش نوشت« :سهیم شدن در تجربه فراموشنشدنی جام
جهانی با دوست و همتیمیام ،لوکا مودریچ ،امری شگفتانگیز بود
و حاال وقت بازگشــت به باشگاههایمان اســت ».لوکا مودریچ این
روزها شــدیدا اینتر را خواهان خود میبینــد و نراتزوری امیدوار
است تا با توافق شخصی با این هافبک خالق ،وی را بهخدمت گیرد.

آقای صاعقه تیمدار شد

یوســین بولت ،دونده جاماییکایــی دوی صد متر که
توانســته  8مــدال طالی المپیک کســب کند ،پس
از شــرکت در تمرینات دورتموند در ســال گذشته،
همچنان به ماجراجوییهای فوتبالیاش ادامه میدهد.
طبق اعالم باشــگاه سنترال کوســت مرینرز استرالیا،
بولت میتواند بــرای مدتی نامحدود به تمرین در این
باشــگاه بپردازد .با اینحال ،سنترال کوست مرینرز به
بولت بابت امضای قرارداد حرفهای تضمینی نداده است.

پوگبا میخواهد به بارسا برود!

دنبــال چالش جدیدی اســت .طبق ادعای دیلیمیــل ،او پیام
کوتاهی بــرای اد وودوارد ،مدیر اجرایی یونایتد ارســال و به او
اعالم کرده قصد جدایی از باشــگاه را دارد ،هرچند باشــگاه این
موضوعات را تا به اینجا تکذیب کرده است .یونایتد اعالم کرده
که پوگبافروشی نیســت .درحالی که زمان کمی تا شروع لیگ
برتر باقی مانده ،یونایتدیها مطمئن هستند که جانشینی برای
پوگبا پیدا نخواهند کرد .بدینترتیب آنها باید بازیکنی ناراضی
را حفظ کنند که ســالیانه  9 .62میلیــون پوند حقوق به عالوه
 3 .78میلیون پوند پاداش وفاداری دریافت میکند .پوگبا آماده
شروع مذاکرات با بارسلوناست و نقلو انتقاالت در اسپانیا تا پایان

ماه جاری میالدی ادامه خواهد داشت .این درحالیست که نقلو
انتقاالت انگلیس ،امشب به پایان خواهد رسید .گفته میشود که
پیشــنهاد کاتاالنها به پوگبا 89 .5 ،میلیون پوند برای  5ســال
اســت ،در حقیقت پوگبا ســالیانه حدود  18میلیون پوند و در
هفته حدود  346هزار پوند حقوق خواهد گرفت .ایجنت پوگبا از
صحبت راجع به این موضوع طفره رفت و گفت که هیچگاه قضیه
را شــفاف نخواهد کرد و باید با منچســتریونایتد در این رابطه
صحبت کرد .حال با پیچیدهتر شدن شرایط و نزدیکتر شدن به
ساعات پایانی نقلو انتقاالت ،باید دید که تکلیف پوگبای ناراضی
چگونه خواهد شد.

دوباره فوتبال ،دوباره هیجان
چنــد هفتــه پیش بــود که
جامجهانــی  2018با قهرمانی
خروسها در ســرزمین تزارها به پایان رســید
و حاال دوباره هیجــان به لیگهای معتبر قاره
سبز برمیگردد .فردا لیگ برتر انگلیس دوباره
فعالیتش را از ســر میگیرد و بــه روال عادی
خــودش برمیگردد .نه اینکــه فصلهای بعد
از جامهایجهانی همیشــه بــا قهرمانهایی
پیشبینی نشــده همراه باشــد ،اما آمار نشان
میدهند تیمهایی کــه در چنین فصولی فاتح
لیگ برتر میشــوند ،امتیاز کمتری نسبت به
قهرمانهای گذشته به دست میآورند .درواقع
منچستریونایتد در فصل  1998-1999آخرین
تیمــی در تاریخ لیــگ برتر بوده کــه بعد از
جامجهانی قهرمان شده و امتیازش از میانگین
امتیازات  3قهرمان گذشــته باالتر بوده است.
حاال منچسترسیتی که فصل پیش تقریبا تمام
رکوردهای مهم تاریخ لیگ برتر را به نام خودش
ثبت کرد و در مقطعــی در میانههای فصل به
نظر میرســید روی ســیاره دیگری نسبت به
تیمهای دیگر بازی میکند ،آماده شکستن این
طلســم در فصل جدید میشود .سیتی کادری
غنــی دارد ،با بازیکنانی کــه همچنان درحال
رشد کنار یکدیگر هســتند .پپ گواردیوال اگر

کپا گرانترین
دروازهبان
جهان شد

پیش فصل دورتموند
دورتموند یک – ناپولی 3
پیش فصل لیورپول
لیورپول  – 3تورینو یک
دوستانه باشگاهی
کینگستون صفر – کریستال پاالس صفر
چمپیونزکاپ
چلســی صفر – لیون صفر؛ در پنالتی  4 – 5به
سود چلسی
رئال مادرید  – 2رم یک

برنامه

به بهانه شروع فصل جدید لیگ جزیره

هم نیازی بــه خرید بازیکن جدید ببیند قطعا
پشــتوانه مالی کافی را دارد ،کاری که با ریاض
محرز کرد و کاری که میخواست با جورجینیو
بکند .شاید تنها نقطه شک درباره سیتی هنوز
خــط دفاعی این تیم باشــد .اما چون لیورپول
فصل پیش موفق شــد از این راه به آنها ضربه
بزند و از چمپیونزلیگ حذفشــان کند ،دلیل
نمیشــود باقی تیمها هم چنین قدرتی داشته
باشــند .تاتنهام هم فصل پیش در لیگ تالش
کرد رویکردی مشــابه به لیورپول داشته باشد
اما درمجموع  2بازی 2 -7شکست خورد .نکته
دیگر شاید تاریخ ســیتی باشد ،نکتهای که 2
فصل پیش خود پپ از آن حرف زد ،اینکه بردن
و قهرمان شــدن و دفاع از قهرمانی در فرهنگ
این باشــگاه نیســت .البته بعید است مربیای
چون گواردیوال این بــار اجازه چنین اتفاقی را
به تیمش بدهد .مسئله سیتی به نظر میرسد
از همین حاال پیش رفتن تا فینال چمپیونزلیگ
باشد ،جایی که قضاوت فصل آینده نهفته است.
اما رقیب اصلی سیتی در کورس قهرمانی فصل
جدید چه تیمی خواهد بود؟ بهترین راهنمایی
را در ایــن زمینه خوزه مورینیو کرده .بیجهت
نیســت که مربی منچســتریونایتد توپهای
پروپاگاندای خودش را به ســمت آنفیلد نشانه

اسکوربورد

فردا
لیگ برتر
منچستریونایتد – لسترسیتی
لوشامپیونا
مارسی – تولوز

سوژه
سریال افشاگریها درباره قطر

رفته .لیورپول این تابســتان با خریدن الیسون
ضعف بزرگش درون دروازه را پوشــش داد و با
اضافه کردن فابینیو ،نبی کیتا و ژردان شقیری
به کیفیــت الزم بــرای دوام آوردن در فصلی
طوالنی رسید .خود مورینیو گویا از حاال جدال
را برای دومی میبیند ،نه رســیدن به سیتی.
او فصل پیش تالش کرد از این دوم شــدن به
عنوان یک افتخــار نام ببرد ،اما حال و هوایش
در این تابســتان بســیار تلختر از سال گذشته
بود .شاید یکی از دالیل این شرایط نمایشهای
بهتر پل پوگبا و روملــو لوکاکو در جامجهانی
نسبت به عملکردشان در منچستریونایتد بوده،
بازیکنانی که انگار با خالص شــدن از چنگال
مورینیو با شوری  2برابر برای تیمهای ملیشان
بازی میکردند .از منظر تاتنهام هم از آنجا که
دنیــل لیوی عالقه دارد همــه کارهایش را در
آخرین دقایق انجام دهد ،باید منتظر بمانیم و
ببینیم باالخره پوچتینو در این تابستان بازیکن

نامداری میتواند به تیمش اضافه کند یا نه .اگر
چنین اتفاقی رخ ندهد ،با توجه به اینکه بیش
از هر تیم دیگری بازیکنانش در جامجهانی بازی
کردند و طبیعتا پروسه ریکاوریشان بیشتر به
طول خواهد انجامیــد ،و همینطور انتقال به
استادیوم جدید و دردســرهای خودش ،بعید
اســت اســپرز این فصل تهدیدی جدی برای
سیتی باشد .چلسی هم طبق معمول با مربیای
جدید و دورانی نو روبهروســت ،فقط حیف که
رومن آبراموویچ باالخره آنتونیو کونته را اخراج
کرد و این فرصت را به ما نداد که شاهد رهبری
مشــترک او و مائوریتزیو ساری باشیم .آرسنال
هــم دوران جدیدش را با اونای امری شــروع
میکند ،مربیای که استاد بردن لیگ اروپاست.
درنهایت این ســیتی است که باید با خستگی
ناشــی از جامجهانی بجنگد و خــودش را به
عنوان شــانس اول قهرمانی برای شروع فصل
جدید آماده کند.

باشگاه چلسی برای جذب دروازهبان اســپانیایی ۸۰میلیون یورو به اتلتیکبیلبائو پرداخت کرد .باشگاه چلسی دیروز از طریق وکالی کپا آریساباالگا
مبلغ بند آزادســازی دروازهبان اسپانیایی را به باشــگاه اتلتیک بیلبائو پرداخت کرد تا این دروازهبان به گرانترین دروازهبان جهان تبدیل شود .تیم
انگلیسی برای جذب کپا ۸۰میلیون یورو هزینه کرد .دروازهبان اسپانیایی عصر دیروز به لندن سفر کرد تا به تیم جدیدش ملحق شود .پس از پیوستن
رابرت گرین ،یک دروازهبان باید تیم انگلیســی را ترک کند .بیلی کابایرو در چلســی باقی خواهد ماند و دروازهبانی که این تیم را ترک خواهد کرد،
تیبو کورتوا خواهد بود .او ســال آینده دروازهبان آزاد میشود و رئالمادرید که نتوانست فصل گذشته با کپا قرارداد امضا کند ،عالقهمند به جذب این
دروازهبان بلژیکی است .با توجه به رقمی که چلسی برای کپا هزینه کرده ،به نظر میرسد او دروازهبان اصلی چلسی در فصل پیشرو خواهد بود.

سپ بالتر ،رئیس پیشین فیفا ادعا کرد ه که اعضای
کمیته اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال در هنگام
اعالم رای برای میزبانی جامجهانی  2022شرایط
نامناسب قطر را نادیده گرفتهاند .او ادعا کردهکه
پیروزی شوکآور قطر در راه میزبانی جامجهانی
ترکیبــی از توافقــی غیرقانونی درکنــار وجود
فشارهای عجیب سیاسی بر روی میشل پالتینی
بوده اســت .بالتر در کتاب خــود (حقیقت من)
میگوید هیچکس در شــورای رای فیفا در سال
 2016گزارش بازرسی درمورد کشورهای نامزد را
به صورت دقیق بررسی نکرد؛ چراکه آنها از قبل
میدانســتند باید به چه کسی رای بدهند .بالتر
میگوید اگر مطالعه دقیقی در اینراســتا صورت
میگرفت ،قطر نمیتوانســت میزبان جامجهانی
باشد .او همچنین در اظهارنظری جنجالی مدعی
شــد ه که پالتینی با او تماس گرفته تا بگوید که
در یک ضیافــت ناهار در ســال 2010با حضور
نیکال ســارکوزی ،رئیسجمهور وقت فرانســه و
شیخ تعمیم بنحمد آلثانی ،امیر فعلی قطر برای
تغییر دادن رایاش تحتفشار قرار گرفته بود .این
موضوع اما همیشــه توسط پالتینی تکذیب شده
است .بالتر میگوید« :نمیدانم و نمیخواهم بدانم
که چه اتفاقاتی در این بین رخ داده؛ اما قطریها
بعد از آن دیدار یک قرارداد هواپیمایی که ارزش
آن میلیاردها یورو بود با فرانســه امضا و ســپس
باشگاه پاریسنژرمن را خریداری کردند».

