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اعالم جنگ  ۱۵باشگاه ایتالیایی
بیش از نیمی از باشــگاههای لیگ دسته اول فوتبال ایتالیا
مخالفت شــدید خود با طرح پیشنهادی بانوی پیر را اعالم
کردند .روز دوشــنبه هفته جــاری تفاهمنامهای به امضای
اکثریت مسئوالن باشــگاههای سری آ رسید که به موجب
آن این باشگاهها حمایت خود از موضع دیگر لیگهای طراز
اول اروپــا برای مقابله با طرحهای مد نظــر یوفا و اتحادیه
باشگاههای اروپایی( )ECAرا اعالم کردهاند .طبق اعالم این
 15باشــگاه برنام ه مد نظر یوفــا و  ECAکه در برگیرنده
نظامی جدید در ســاختار برگزاری رقابتهای اروپایی(لیگ

همه علیه بانوی پیر

قهرمانان و لیگ اروپا) با استفاده از سیستم صعود و سقوط
میشود را به ضرر کالچو دانستهاند چون ممکن است منجر
به کاهش  35درصدی درآمدهای ســری آ شود .با این حال
یوونتوس که رئیسش آندرهآ آنیلی رئیس  ECAنیز هست
بر پیادهســازی طرح پیشــنهادیاش که تغییر شکل لیگ
قهرمانان فعلی به تورنمنتی در قالب ســوپرلیگ قهرمانان
اروپا است اصرار دارد؛ تورنمنتی که حضور مداوم باشگاههای
بزرگ اروپایی را در آن تضمین میکند و باعث کمتر شدن
شــانس حضور تیمهای کوچکتر در آن خواهد شــد .عالوه

بر یوونتوس باشــگاههای اینتر ،میالن ،رم و فیورنتینا هم از
پیوســتن به جنبش مخالفت با طرح تغییر شیوه برگزاری
رقابتهــای اروپایی خودداری کردهانــد؛ اقدامی که رئیس
سازمان لیگ فوتبال ایتالیا هم نظر چندان مثبتی نسبت به
آن ندارد .گائتائو میچیکه در اظهارنظری طعنهآمیز خطاب
به الکساندر چفرین ،رئیس یوفا گفت که حتی اگر برنامه و
بینش او برای حفاظت از اعتبار فوتبال اروپا درســت از آن
درآید ،او باید بداند که روش نادرستی را برای تفهیم اهدافش
و ارتباط برقرار کردن با تیمها انتخاب کرده است.

هدیه الکچری بازیکنان لیورپول

لیورپول توانست با برتری برابر تاتنهام برای ششمین
بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد.
آنها در لیگ برتر نیز با اختالف یک امتیاز نســبت به
منچسترسیتی از رسیدن به عنوان قهرمانی بازماندند.
باشــگاه لیورپول بــه هر بازیکن این تیم به مناســبت
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا یک گوشی آیفون X
با روکش طال اهدا کرد .روی این روکشها نام بازیکن
و شــماره آنها درج شده است .شــاگردان یورگن
کلوپ اکنون در تعطیالت بسر میبرند و این فرصت
را دارند تا با برتری برابر چلسی در سوپرجام اروپا یک
جام دیگر را نیز به دست آورند.

پوگبا :قرآن چراغ راه و راهنمای ماست

پل پوگبا ،ســتاره مسلمان و فرانســوی منچستریونایتد
در مصاحبه با نشــریه تایمز درباره اسالم و قرآن کریم
صحبتهای جالبی کرد .پوگبا ابتدا درباره اســام اینطور
گفت« :برای من در زندگی اســام همه چیز اســت .به
دلیل مسلمان بودن از تمام چیزهایی که خدا به من عطا
کرده لذت میبرم .اسالم همه چیز است و این دین مرا
در درک تمــام امور کمک میکنــد .از زمانی که مادرم
آموزههــای قرآنی را به من آموخــت زندگیام تغییر
کرد و االن میتوانم بگویم که همهچیز را مدیون اســام
هستم .هر چه که خداوند از ما میخواهد در قرآن کریم
وجود دارد .ما در قرآن همه چیز داریم و قرآن راهنمای
ماست و ما باید خود را برای آخرت آماده کنیم».

بعد از هازارد ،یوویچ و مندی حاال پوگبا در راه است

کهکشانیها؛ قسمت سوم!
اگر تصــور کردهایــد که با
جذب هازارد ،یوویچ و فرالند
مندی کار رئال در نقلوانتقاالت تمام شده
سخت در اشتباهید .فلورنتینو پرز ،رئیس
ثروتمند باشگاه رئال بعد از به اتمام رساندن
پروژه کهکشانیهای  2و  3حاال به دنبال
ساخت یک تیم پرستاره دیگر است تا به
نکامیهای تیمــش در اللیگا پایان دهد.
برای رســیدن به این مهم رئال از حاال به
دنبال پوگبا ،دومین گزینه کهکشانی خود
خواهد بود .به نقل از مارکا ،رئال کار جذب
ادن هازارد و لوکا یوویچ را هفته گذشــته
به اتمام رســاند و جذب فرالند مندی نیز
مراحل نهایی خود را طی میکند .پس از
انجام تســتهای پزشکی تکمیلی ،مدافع
چپ لیون هم به رئال خواهد پیوســت تا
از این پس تمرکز رئالمادرید روی جذب
هافبک فرانسوی منچستریونایتد یعنی پل
پوگبا باشد؛ بازیکنی که زیدان او را مهره
کلیدی خط میانی خــود برای فصل بعد
میداند و برای پیشبرد پروژه جدیدش به
او نیاز مبرم دارد .پس از هفتهها چانهزنی،
زیدان باالخره توانســت مدیران رئال را به
جذب پوگبا متقاعد کند .ســران باشگاه
روی جذب کریســتین اریکســن ،ستاره
تاتنهام اصرار داشتند ولی زیدان به کسی
جز پوگبا فکر نمیکرد و درنهایت توانست
حرف خود را به کرســی بنشــاند .سران
باشــگاه در ابتدا سعی داشــتند زیدان را

متقاعد کنند که به دلیل گران بودن پوگبا
و دشوار بودن مذاکرات با یونایتد قید او را
بزند .مرد فرانسوی البته به خوبی میداند
که به خدمت گرفتن پوگبا کار ســادهای
نخواهد بود و اینکه یونایتد برای فروش
او به کمتــر از  150میلیون یورو راضی
نیست؛ رقمی که رئال قصد دارد آن را به
هر صورتی کاهش دهد تا خواســته زیزو
برآورده شود .زیدان همواره تاکید داشت
که نه اریکســن را میخواهــد و نه فان
دیبیک ،ستاره آژاکس را .او حاال منتظر
است تا رئال با تمام قوا برای جذب پوگبا
اقدام کند .برای اینکــه این عملیات به
نظر غیرممکن به خوبی پیش برود ،زیدان

و سران باشــگاه روی خود پوگبا حساب
ویژهای باز کردهاند .در درجه اول بازیکن
باید از دستمزد فعلی خود بکاهد .او باالتر
از  20میلیــون یــورو از یونایتد دریافتی
دارد ولی رئــال حاضر به پرداخت چنین
رقمی به او نیســت .پوگبا که همواره از
عالقهاش برای کار زیر نظر زیدان صحبت
کرده ،مشکلی برای کاهش دستمزد خود
ندارد و در عــوض رئال به وی قراردادی
 6ساله پیشــنهاد خواهد داد .پوگبا پس
از پشت سر گذاشــتن یک فصل دشوار
در یونایتد و در حالی که شــیاطین سرخ
نتوانستند سهمیه لیگ قهرمانان را کسب
کنند ،عالقهای به ادامه کار در این باشگاه

ندارد .پوگبا دورنمای روشنی در یونایتد
نمیبیند؛ باشــگاهی که حتــی احتمال
فروش آن به یک ســرمایهدار جدید هم
دور از ذهــن نیســت .همــه اینها باعث
نگرانی پوگبا شده و او به این باور رسیده
که دوران حضورش در یونایتد تمام شده
است .زیدان او را به عنوان یکی از رهبران
پروژه جدید خــود در رئــال کنار خود
میخواهد و چه باشــگاهی بهتر از رئال
برای ستاره فرانسوی .زیدان برای متقاعد
کردن ســران باشــگاه به خرید پوگبا از
تواناییهــای باالی فوتبالــی او صحبت
کرده است .از قدرت رهبری ،رقابتطلبی
باال و جــو خوبی کــه در رختکن ایجاد
میکند .پوگبا همچنین اســپانیایی را به
سبب اینکه همســرش بولیویایی است
عالی صحبت میکند و مشــکل زبان نیز
نخواهد داشــت که یــک فاکتور کلیدی
محسوب میشــود .زیدان چندی پیش
در یکی از نشســتهای خبری خود در
تمجید از پوگبــا گفته بود که او کمربند
میانی تیمهایــش را محکمتر میکند و
یک بازیکن فعال و پرتحرک بین خطوط
اســت .عالوه بر همه اینها قدرت گلزنی
باالیی نیز دارد و میتوان روی متوســط
 12گل در هر فصل از جانب او حساب باز
کرد .رئال حاال رســما پروژه جذب پوگبا
را شــروع کرده و با همه قوا به منچستر
حمله خواهد کرد.
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اخبار
فونسکا سرمربی رم شد

باشگاه ایتالیایی رم به صورت رسمی اعالم
کرد پائولو فونســکا ،سرمربی سابق شاختار
دونتسک را به عنوان سرمربی خود منصوب
کرده اســت .فونسکای  46ســاله از سال
 2016در اوکراین اقامت داشته و به عنوان
سرمربی شاختار دونتسک فعالیت میکرد.

دراکسلر و تایید درگیری با نیمار

ماه گذشــته نشریه لوپاریزین فاش ساخت
که اوضاع در رختکن پیاسجی هم خوب
پیش نمــیرود و اختالفــات عمیقی بین
نیمار و ســتارههای بعضا جوان پیاسجی
وجود دارد .این نشــریه حتی فاش ساخت
که پس از بازی بــا مونپولیه بین نیمار و
دراکســلر درگیری فیزیکی رخ داده است.
حاال دراکســلر پس از یک ماه این خبر را
تایید کرده است.

فاش شدن رقم توافقی بارسا و
آژاکس

اوریل دومنــک ،خبرنگار رادیــو کاتالونیا
فاش ســاخت که  2باشــگاه بارســلونا و
آژاکس بر ســر انتقال دهلیخت به توافقات
نهایی رسیدهاند و اگر بازیکن پاسخ مثبت
بدهد  75میلیون یورو به باشــگاه هلندی
پرداخت خواهد شــد که رقمــی باالتر از
انتقال دییونگ است.

