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ماجرای انتقال ستاره فرانسوی به رئال

پل پوگبا ،ستاره منچستریونایتد و کورت زوما ،مدافع
اورتون بعد از پایان لیگ برتر انگلیس راهی عربستان
شدند .این  2بازیکن مسلمان فرانسوی مراسم عمره
را در عربســتان بجا آوردند و با اســتقبال شاهزاده
بنترکی ،رئیس شــورای ورزش عربســتان مواجه
شــدند .پوگبا با منچستریونایتد فصل ناامیدکنندهای
را تجربه کرد و نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان اروپا
برای فصل بعد را با شیاطین سرخ به دست آورد.

باشــگاه بایرنمونیخ از کیت نخســت خــود در فصل
 2019-20رونمایی کرد .طرحهای استفادهشده روی
پیراهن بایرنمونیخ الهامگرفتــه از طرح الماسگونه
ورزشــگاه آلیانتس آرهناســت .پیراهن نخست فصل
آینده بایرنمونیخ با جوراب و شورت قرمزرنگ عرضه
خواهد شد .کیت جدید بایرنمونیخ روز شنبه در بازی
باواریاییهــا مقابل اینتراخت فرانکفورت در هفته آخر
رقابتهای این فصل بوندسلیگا استفاده خواهد شد.

دهروســی که  2سال پیش در مراسم خداحافظی توتی او
را در آغوش کشــید حاال خود بــا بازیکنان رم وداع کرد.
او  2روز پیــش در اتفاقی غیرمنتظره تایید کرد در پایان
فصل رم را ترک میکند اما دوران فوتبالش هنوز به پایان
نرسیده .دهروسی این موضوع را در کنفرانسی مطبوعاتی
در تریگوریا روبهروی خبرنگاران ،مسئوالن و بازیکنان رم
به زبــان آورد .بازیکنان رم برای تقدیر از دهروســی با
پیراهنی هماهنگ که پشت آن عالمت بینهایت درج شده
بود روبهروی دهروسی نشسته بودند.

سایت ایندیپندنت طی گزارشی ابعاد انتقال
احتمالی پوگبا ،هافبک فرانســوی شیاطین
ســرخ را به رئالمادرید بررســی کرده اســت .این رسانه
در حالــی این گزارش را منتشــر کرده که مدعی اســت
رئالمادرید اولین قدمها را برای خرید پوگبا برداشــته و
این ســتاره فرانســوی خود نیز خواهان انتقال به مادرید
است .زینالدین زیدان به شدت تمایل دارد تا در تابستان
 2019پل پوگبا را بــه جمع بازیکنان تیمش اضافه کند.
پوگبا خود نیز به حضــور در مادرید فکر میکند و عالقه
دارد تا با تــرک اولدترافورد راهی برنابئو شــود .در عین
حال ،اگرچه اولویــت اصلی یونایتد حفــظ پوگبا بوده و
هســت ولی با تمایل این بازیکن برای جدایی و همچنین

امیدها و موانع پوگبا در مسیر کهکشانی شدن

اثرگذاری کمتر از برآورد این ســتاره چه در زمینه تجاری
و چه از منظر فنی ،یونایتد نیز به فروش وی فکر میکند.
امــا در راه انتقال پوگبا به مادریــد موانع متعددی وجود
دارد .مقامات باشــگاه رئالمادرید تصور میکنند اریکسن
گزینه بهتر و جذابتری نسبت به پوگباست به خصوص از
لحاظ فنی؛ به خصوص که جذب او نیز ارزانتر و آسانتر
است .اما زیدان به جذب پوگبا عالقه دارد .منچستریونایتد
هم هرچند با موضوع فــروش پوگبا همچون قبل مخالف
نیســت ولی برای فروش این بازیکن حدود  150میلیون
پوند طلب میکند .در عین حــال نباید فراموش کرد که
محرومیت رایوال مدیربرنامه پوگبا تا  9آگوست ادامه دارد؛
یعنی تا یک روز بعد از بســته شدن پنجره نقلوانتقاالت

در لیگ برتر .هرچند یونایتد بعد از آن تاریخ نیز میتواند
همچنــان بازیکنانــی را به فروش برســاند ولی این خود
نیز میتواند در سرنوشــت پوگبا تاثیرگذار باشد .موضوع
دیگر نیز دســتمزد درخواستی ســتاره فرانسوی است .او
میخواهد در مادرید  500هزار پوند در هفته حقوق بگیرد
و پردرآمدترین بازیکن جهان شود اما مبلغ انتقال پوگبا و
رقم درخواستی این ستاره برای دستمزد ،کار رئالمادرید
را سخت کرده است .رئالمادرید امیدوار بود بتواند بخشی
از هزینه انتقال را از طریق ترانسفر یک بازیکن به یونایتد
جبــران کند ولی به نظر میرســد واران ماندنی اســت،
موضوع خروج کروس هم منتفی شــده و یونایتد نیز دیگر
به گرت بیل عالقهمند نیست.

به بهانه کوچ دستهجمعی ستارههای اتلتیکو

دست خالی سیمئونه
پایان هر فصل برای سرمربیان فرصتی برای
استراحت و نفسی آسوده کشیدن است اما
برای دیهگو سیمئونه وضعیت برعکس است و هنوز یک
هفته بــه پایان فصل جاری مانــده ،دغدغههای او برای
فصل آینده شروع شده است .تا روز یکشنبه هفته آینده
او شــاهد وداع چند تن از بازیکنان اتلتیکومادرید خواهد
بود که جدایی بعضیها از آنها را از قبل میدانســت اما
رفتــن برخی دیگر از آنها شــاید برایش غیرقابل تصور
بود .اولین بازیکنی که مشــخص شــد روخــی بالنکو را
ترک میکند لوکاس هرناندس ،مدافع میانی تیم بود که
بایرنمونیــخ با قراردادی به ارزش نزدیک به  80میلیون
یــورو او را خریده و فصل آینده در آلیانتس آرهنا خواهد
بــود .دومین نفر دیهگو گودین ،قلب خط دفاعی تیم بود
که البته از ســال گذشته شــایعاتی مبنی بر جداییاش
شنیده میشــد به خصوص وقتی اعالم شد او نتوانسته
با مســئوالن باشــگاه برای تمدید قــراردادش به توافق
برســد .صحبت از رفتن او به اینتر درمیان اســت اما به
هر حال مقصدش هر کجا که باشد ،سیمئونه فصل آینده
دیگر نمیتواند روی کمک مدافع اروگوئهای که همیشه
تکیهگاه مطمئنی برای پیادهسازی برنامههای تدافعیاش
بود ،حساب کند .در یکی ،دو روز گذشته هم خبر جدایی
خوانفران دفاع راست اســپانیایی تیم منتشر و به نوعی
تایید شده ،این در حالی است که فیلیپه لوئیز دفاع چپ
برزیلی تیم هم با وجود عدم اظهارنظر شــخصی درباره
رفتنش به سمت درهای خروجی واندا متروپولیتانو قدم
برداشته است .به این ترتیب  4مهرهای که تشکیلدهنده
دیــوار دفاعی نفوذناپذیر روخی بالنکو بودند در آســتانه
جدایی از این تیم قرار دارند و این کار ســیمئونه را برای
کسب دستاوردی بهتر از آنچه در این فصل داشت (نایب
قهرمانی اللیگا) ســختتر خواهد کرد مگر آنکه در بازار
نقلوانتقاالت حرکات مثبت و امیدوارکنندهای انجام دهد.
در حالی که فکر و ذهن سیمئونه درگیر برنامه بازسازی
خط دفاعیاش برای فصل آینده بود ،آنتوان گریزمان هم
به دغدغههــای فکری او دامن زد و اعــام کرد که این
آخرین فصل دوران بازیگریاش در واندامتروپولیتانوست.
مهاجم فرانســوی که فصل گذشــته بعــد از قهرمانی
تیمش در لیگ اروپا ،در تصمیمی احساسی به پیشنهاد

سوژه
گواردیوال مربی فصل لیگ
برتر شد

پپ گواردیوال ،ســرمربی منچسترســیتی
به عنــوان مربی فصل لیــگ برتر انتخاب
شــد .این مربی اسپانیایی که برای دومین
فصــل پیاپی منچسترســیتی را به عنوان
قهرمانی لیگ برتر رســاند ،در مراسم شام
اتحادیــه مربیــان لیگ برتر بــار دیگر به
عنــوان مربی فصل ایــن رقابتها معرفی
شد .منچسترسیتی یکشنبه هفته جاری
با پیروزی -4یک مقابل برایتون توانســت
با یک امتیاز برتری نســبت بــه لیورپول
قهرمان لیگ برتر شــود و بعد از سرالکس
فرگوسن و خوزه مورینیو به سومین مربی
در تاریــخ لیــگ برتر تبدیل شــود که از
قهرمانیاش دفاع میکنــد .یورگن کلوپ
(لیورپول) ،مائوریتسیو پوچتینو (تاتنهام)
و نونواسپریتوسانتو (وولوز) دیگر نامزدهای
کسب جایزه مربی فصل لیگ برتر بودند.

گزارش
تنهاگ و کومان گزینههای
جانشینی والورده

بارســلوناییها پاسخ منفی دارد ،حاال به نظر میرسد که
خیلی زود از کرده خود پشــیمان است .او سهشنبه شب
اعــام کرد که پایان فصل اتلتیکومادرید را ترک میکند
و ظاهرا این بار هم بارسلونا مشتری دست به نقد اوست
و با اینکه تابســتان سال گذشــته در آخرین لحظات از
این مهاجم فرانسوی نه شــنید ،او را جذب خواهد کرد.
رفتن گریزمان در حالی اســت کــه چند هفته پیش نیز
خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه اتلتیکومادرید
از دست دیگر مهاجم خود دیهگو کاستای جنجالآفرین
و پرخاشــگر ناراضی اســت و به احتمال فراوان امسال
عذر او را خواهد خواســت ،به ویژه کــه آمار گلزنی این
مهاجم اســپانیایی هم در این فصل به طرز محسوســی
کاهــش پیدا کرده بــود .با این حال تصمیــم گریزمان
ممکن اســت مانع از این اتفاق شود .معضل دیگری که
ســرمربی آرژانتینی اتلتیکومادریــد در خط حمله دارد،
افت شدید نیکوال کالینیچ است .دوران حضور این مهاجم
کروات در اســپانیا پرفروغ نبوده و انتظار میرود باشگاه،
ی خروجی را به او نشــان دهد .ســائول نیگوئس،
درها 
هافبکهجومــی هم وضعیت خاص خودش را دارد .برای

او هم آیندهای مانند کاستا پیشبینی میشد و قرار بود
که باشــگاه از فروش آنها بخشــی از بودجه الزم برای
احیای تیم را در اختیار ســیمئونه قرار دهد اما تصمیم
گریزمان ممکن اســت باعث شود این بازیکن اسپانیایی
هم یک فصل دیگر در وانــدا متروپولیتانو بماند ،ضمن
اینکه هنوز نه برای او نه برای کاستا پیشنهادی رسمی
به اتلتیکومادرید ارائه نشــده است .با وجود قطعی شدن
جدایی گریزمان ،شاید اصلیترین دغدغه سیمئونه خط
دفاعی باشــد .عالوه بر  4مدافعی که به آنها اشاره شد،
رودری ،هافبکدفاعی تیم هم به احتمال زیاد تابســتان
امســال قرمزوسفیدپوشان مادرید را ترک میکند و این
اتفاق بــه هیچ عنوان دور از ذهن نیســت وقتی بدانید
که او مشتری پروپاقرصی مانند پپ گواردیوال ،سرمربی
منچسترســیتی دارد .به این ترتیب سیمئونه یکی دیگر
از مهرههــای دفاعیاش را از نیز دســت خواهد داد .در
هر حال چیزی که قطعی به نظر میرســد ،شلوغ بودن
دفتر مدیران باشــگاه اتلتیکومادرید در تابستان امسال
برای جذب بازیکنانی اســت که خــأ خروجیهای تیم
را پر کنند.

برخی رسانههای معتبر مدعی شدهاند مقامات
بارســلونا درصدد هســتند تا در صورت قطع
همکاری با والورده ،اریک تنهاگ ،مربی موفق
آژاکس یا رونالد کومان ،بازیکن سابق بارسا را
استخدام کنند .وضعیت والورده در بارسلونا در
هالهای از ابهام قرار دارد .ناکامی دیگر او در اروپا
که با یک شکست سنگین همراه شد ،شایعاتی
را درباره آینده وی ایجاد کرده است .قرار است
در روزهــای آینده و بعد از فینال جام حذفی،
درباره والورده نشستی برگزار و تصمیم نهایی
گرفته شود .بارسلونا همچنان به فکر این است
مربی را اســتخدام کند که با باشگاه و فلسفه
بارسلونا آشنا باشد و رونالد کومان ،ستاره سابق
این تیم ،گزینه اصلی برای جانشینی والورده
اســت .اریک تنهاگ مربی موفق آژاکس هم
که با نتایج خوب و عملکرد درخشــان تیمش
در این فصل تحسینهای زیادی را جلب کرده،
یکی دیگر از گزینههای اصلی بارسلونا به شمار
میآید .با تمام ایــن توصیفات هنوز وضعیت
والورده مشــخص نیست و امکان دارد او برای
فصل ســوم نیز روی نیمکت بارسلونا حضور
داشته باشد.
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