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پاریس خرید ستاره سویا را قطعی میکند

به نظر میرســد با وجود همه مقاومتها ،ســویا یکی از بهترین بازیکنانش را از دست
میدهد .پابلو ســارابیا ،وینگر اســپانیایی که در زمان خورخه ســمپائولی در  6پست
مختلف به کار گرفته شــد ،تصمیم به جدایی از این تیم گرفته و راهی پاریسنژرمن
میشــود .پس از مذاکرات تنشآمیزی که میان ایجنت ســارابیا و خواکین کاپاروش
انجام شــد و طبعا نتیجهای هم نداشــت ،مونچی در روزهای اخیر تالش زیادی کرد
تا ورق را برگرداند و پیشــنهاد خوبی هم به او برای تمدید قرارداد ارائه کرد اما دیگر
دیر بود .دســتمزد سارابیا در پیاسجی تقریبا  5برابر دستمزد فعلیاش در سویاست؛
بنابراین پابلو که در فصل گذشته  11گل و  12پاس گل به ثبت رساند ،راهی پاریس
میشود.

آمریکاییهــا یک قدم دیگر به تکــرار تاریخ نزدیک
شدند .آنها اسپانیا را هم کنار زدند تا به یکچهارم
نهایی برســند و شــاید به یک قهرمانی دیگر دست
یابند.

در شــب پر اتفاق آمریکای جنوبــی که جیمیجامپ
داخل زمین از یک بازیکن شیلی کتک خورد و لوئیس
ســوارس هم یک حرکت عجیب انجام داد ،اروگوئه
شیلی را شکست داد تا صدرنشین شود.

میالن نزدیکترین باشگاه به هرناندز

در حالی که  3باشگاه بایرلورکوزن ،ناپولی و میالن پیشنهاد خود را به سران رئالمادرید
بــرای جذب تئو هرناندز ارائه کردهاند ،لورکوزن بیشــترین تــاش را برای جذب تئو
انجــام داده اما مالقات هرناندز با پائولو مالدینــی و پروژه جاهطلبانه میالن ،کامال این
مدافع فرانســوی را تحت تاثیر قرار داده است .میالن به هرناندز قول داده شانس بازی
بیشتری در سنسیرو به دست خواهد آورد .پارتنوپی همچنان دست از تعقیب هرناندز
برنخواهد داشت اما به نظر میرسد آنها باید اول مسئله خامس رودریگز را حل کنند.
پیش از این منابع معتبری از میالن خبر از پیشنهاد قرضی میالن همراه با حق خرید
داده بودند که به نظر میرسد مورد قبول رئالمادرید قرار گیرد چراکه رئال نمیخواهد
او را به طور کامل واگذار کند.

وضعیت ستارههای لیگ برتر که قصد جدایی دارند

فرار از فراموشی

فصل داغ نقلوانتقاالت آغاز شده و تیمها به تکاپو افتادهاند.
در ایــن بین برخی از بازیکنان عالقــه دارند تا به تیمهای
بزرگتری بپیوندند و برخی دیگر نیز میخواهند در تیمهای
بزرگ باقــی بمانند .اما در لیگ برتر انگلیسچند ســتاره
هســتند که با نگاهی به وضعیتشان میتوان به این نتیجه
رســید که جدایی بهتر از ماندن است برای اینکه فراموش
نشوند.
وینسنت یانسن -تاتنهام
مرد فراموششــده لندن دیگر باید از تیم جدا شــود .آقای
گل ســابق لیگ هلند با کلی امید و آرزو راهی اســپرز شد
اما  2فصل فاجعهبار را در این تیم ســپری کرد و ماه آوریل
آخریــن بازیاش را برابر برایتون انجام داد .از آنجایی که در
نبود هری کین فرناندو یورنته گزینه جانشینی مائوریتسیو
پوچتینوست ،این هلندی باید تاتنهام را ترک کند.
دنی درینک واتر -چلسی
آبیهای لندن  35میلیون پوند لعنتی برای هافبکی هزینه
کردند که بخش زیادی از فصل حضورش در استمفوردبریج
را مصــدوم بود و در فصل دوم هم تنها در یک بازی ترکیب
مائوریتسیو ساری قرار گرفت! درینک واتر یکی از مهرههای
اصلی تیم قهرمان لسترســیتی در ســال  2016بود اما در
چلسی کامال فراموششده پس باید در  29سالگی فکری به
حال فوتبالش کند.
دیوید دخهآ -منچستریونایتد
مذاکرات برای تمدید قرارداد دیوید همچنان در بنبســت
اســت .فصل قبل برای این گلر اسپانیایی فاجعهبار بود؛ هم
به لحاظ فردی و هــم به لحاظ تیمی .البته مورد تیمی آن
چندین ســال است که در حال تکرار بوده و شاید به همین
دلیل دخهآ به فکر تمدید قرارداد با یونایتد نیســت که در
ســال  2020به اتمام میرسد تا شاید جایی دیگر هم پول
بیشتری دریافت کند و هم جامهای زیادی.
ویلفرد زاها -کریستال پاالس
قرارداد بلندمدت با پاالس ،زاها را در جنوب لندن گیر انداخته
اســت .در واقع کیفیت او آنقدر باال هســت که در تیمهای
بزرگتری بازی کند اما پاالس برای فروش سوپراســتار خود
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اخبار
جام ملتهای آفریقا مهمتر از
لیگ قهرمانان

مبلغ باالیی را طلب میکند و این همه مشــتریان را فراری
میدهد .شــاید زاها برای اینکه به آرزویش یعنی بازی در
لیگ قهرمانان برسد باید کمی بیشتر به باشگاه فشار بیاورد.
شکودران موستافی -آرسنال
در لندن همه مشــکالت خط دفاعی در فصلی که گذشت
را به گردن موستافی میاندازند .در واقع اشتباهات او آنقدر
زیاد بوده که نمیتوانــد از این موضوع فرار کند اما واقعیت
هم اینجاســت که تمام فشــارها تنها روی دوش اوست .از
آنجایی که آرســنال در سال  2016حدود  35میلیون پوند
برای خرید این مدافع آلمانی به والنسیا پرداخت کرد برای
فروشــش هم چنین مبلغی را طلب میکند اما باشگاههای
عالقهمنــد فعال عقب کشــیدهاند تا ببیننــد موضع بعدی
توپچیها چیست .شــاید برای هر دوطرف جدایی بهترین
گزینه باشد.
نیکالس اوتامندی -منچسترسیتی
مدافــع آرژانتینــی یکــی از ارکان اصلی اولیــن قهرمانی

پپ گواردیــوال در لیگ برتر بود اما در فصلی که گذشــت
سرمربی اســپانیایی ایمریک الپورته و جان استونز را به او
ترجیح میداد و البته وینســنت کمپانی هم که جای خود
داشــت .حاال کمپانی تیم را ترک کرده اما مسئله اینجاست
که ســیتیزنها در حال تدارک یک پیشنهاد رکوردشکن
برای جذب هری مگوایر هســتند و این یعنی امسال هم به
اوتامندی بازی نمیرسد و او بهتر است تیم را ترک کند.
آدام الالنا -لیورپول
گذرانــدن یــک دوران فوقالعــاده زیر نظــر پوچتینو در
ل نوید ظهور یک
ســاوتهمپتون و شــروع خوب در لیورپو 
انگلیســی تکنیکی را بــه اهالی بندر داد اما افســوس که
مصدومیتهای پیاپی امان الالنا را برید .به همین دلیل هم
یورگن کلوپ مجبور به خرید مهرههای تازه شــد و حاال که
الالنا آماده اســت،دیگر جایی برای بازی کردن در ترکیب
ندارد .در  31سالگی بهتر است که این ملیپوش سابق تیم
را ترک کند چراکه دیگر گزینه ثابت کلوپو نیست.

تمجید تورس از تصمیم هازارد

رختکن برزیــل پیش از انجام ســامبای مورد نظر را
مشاهده میکنید .به هر حال وقتی دنیآلوز در تیمی
حضور داشــته باشــد باید هم انتظار حرکات موزون
را داشــت؛ به خصــوص وقتی که کاپیتان هم باشــد!

اسکوربورد

پس از حضــور ادن هازارد در رئالمادریــد ،فرناندو تورس،
کاپیتان سابق اتلتیکو معتقد اســت که همتیمی سابقش با
پیوســتن به رئالمادرید ابزار الزم برای تبدیل شدن به یک
فوقستاره را در اختیار دارد« :رئالمادرید نام پرآوازهای دارد
و هر بازیکنی میخواهد برای آنها بازی کند .زمانی که این
باشــگاه با شــما تماس میگیرد یعنی فرصت تاریخسازی را
در اختیار شــما قرار داده و هیچ بازیکنی چنین فرصتی را از
دســت نمیدهد .ادن هازارد بازیکن شگفتانگیزی است اما

برای رســیدن به حد نهایی تواناییاش به حمایت باشگاهی
چــون رئالمادرید نیاز دارد؛ از ســطحی حرف میزنم که او
برای مدت کوتاهی در تیم چلســی به نمایش گذاشت .من
چنین انگیزهای را در هازارد میبینم که میخواهد به بازیکن
بهتری تبدیل شود .گاهی اوقات تمرین او را در حالی تماشا
میکردم که در تالش است تا به بازیکن بهتری تبدیل شود و
این مسئله واضح بود که او میتواند در سطح بهترینها باشد.
به اعتقاد من همه چیز به ذهنیت بازیکن بستگی دارد».

جام ملتهای آفریقا در کشور مصر در جریان
اســت و تیمهای مدعی در قاره ســیاه برای
رســیدن به جام قهرمانی بــه رقابت خواهند
پرداخت .سادیو مانه ،مهاجم تیم ملی فوتبال
ســنگال دربــاره اهمیت ایــن رقابتها برای
سنگالیها گفت« :سنگال هنوز تجربه قهرمانی
در جام ملتهای آفریقا را ندارد و این برای ما
خیلی مهم اســت که بتوانیم در این دوره جام
قهرمانی را به دست بیاوریم .من حتی حاضرم
کــه جام قهرمانی در لیــگ قهرمانان را که با
لیورپول به دســت آوردم بدهم تا بتوانم همراه
کشورم قهرمانی در جام ملتهای آفریقا را به
دست بیاورم».

خیز سال آینده رئال برای
امباپه

بــا وجود همه شــایعات ،رئالمادرید عجلهای
بــرای خریــد کیلیــان امباپه نــدارد چون
میداند که این یک پروســه درازمدت و برای
آیندههاست .در حال حاضر برنامه این است که
تابستان ســال بعد اقدامات جدی برای خرید
این مهاجم فرانسوی انجام شود تا اختالفی هم
با پاریسنژرمن به وجود نیاید .بنابراین انتقال
امباپه به رئالمادرید چیزی نیست که امسال
رخ بدهد .این واقعیت دارد که پاریسنژرمن
به طور جدی به جذب کاسمیرو و کیلور ناواس
عالقهمند است ولی انتقال این  2بازیکن هیچ
ربطی به پروسه پیچیده فروش امباپه ندارد.

اجازه مذاکره لمپارد صادر شد

باشــگاه دربیکانتی با انتشــار بیانیهای رسما
اعالم کرد به فرانک لمپارد ،سرمربیاش اجازه
داده با چلســی برای قبــول هدایت آبیهای
لنــدن وارد مذاکره شــود .دربیکانتی در این
بیانیه همچنین ابــراز امیدواری کرده با توجه
به نزدیک بودن پیشفصل ،لمپارد و چلســی
هر چه زودتر به نتیجه برســند تا  2باشــگاه
تکلیفشــان را هر چه زودتر بداننــد .از آنجا
که لمپارد و چلسی تقریبا هیچ مشکلی با هم
ندارند ،میتوان از بیانیــه دربیکانتی اینطور
برداشــت کرد که فرانکی در حال بازگشت به
استمفوردبریج است.

