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ورزشی

وطن امروز شماره 2493

اخبار

میالن پیشنهاد قرارداد  4ساله
به ایگوآین داد

مهاجم آرژانتینی یوونتوس با پیشنهادی قابل
تأمل از طرف آثمیالن روبهرو شد.
به گزارش فارس ،گونزالو ایگوآین امکان دارد
فصل بعد پیراهن تیم��ی دیگر از کالچوی ایتالیا
را به تن کند .براس��اس اعالم گاتزتادلواسپورت،
آثمیالن خواهان همکاری با مهاجم  30ساله به
مدت  4سال شده است.
این نشریه عنوان کرد روسونری حاضر است تا
سال  2022با مهاجم ملیپوش همکاری کرده و
ساالنه  4/5میلیون یورو دستمزد پرداخت کند.
این پیشنهاد در حالی به وی ارائه میشود که
چلسی با هدایت مائوریسیو ساری ،مربی جدیدش
نی��ز عالقهمند به جذب ایگوآین اس��ت .البته در
رس��انههای انگلیس عنوان ش��ده گلزن یووه در
صورت حضور در استمفوردبریج ،ساالنه  7میلیون
یورو حقوق میگیرد .این در حالی اس��ت که در
بیانکونری وی  7/5میلیون یورو دستمزد میگیرد.
ایگوآین از سال  2016در خدمت تورینیهاست.

امباپه شماره رونالدو را
بر تن میکند

ن ژرمن در فصل جدید
ستاره جوان پاریس�� 
شماره پیراهن بازیکن محبوب و مورد عالقه خود
را بر تن خواهد کرد .به نقل از لوپاریزین ،امباپه در
موناکو بود که درخشید و نامی برای خود دست و
پا کرد .این اس��تعداد بزرگ فوتبال فرانسه و اروپا
بعد از درخش��ش در موناکو مورد توجه تیمهای
ب��زرگ اروپای��ی قرار گرف��ت و در نهایت پیراهن
ن ژرم��ن را بر تن کرد .او در پاریس��ن
پاریس�� 
ژرمن و موناکو پیراهن ش��ماره « »29را که تاریخ
تولد برادر کوچکش است بر تن میکرد اما بعد از
درخشش در جامجهانی  2018روسیه میخواهد
شماره « »7را که شماره محبوب کریستیانو رونالدو
است بر تن کند .روزنامه لوپاریزین تاکید کرد که
امباپه در فصل جدید پیراهن شماره « »7را بر تن
خواهد کرد .این بازیکن جوان عالقه بسیار زیادی
به کریستیانو رونالدو دارد و تصاویر رونالدو بر دیوار
اتاق او بخوبی چنین چیزی را نشان میدهد .امباپه
در جامجهانی  2018روسیه پیراهن شماره «»10
فرانسه را بر تن کرد و توانست عملکرد درخشانی از
خود نشان دهد و به عنوان پدیده جام هم انتخاب
ش��ود .فرانسه با درخشش این بازیکن جوان برای
دومین ب��ار در تاریخ خود عن��وان قهرمانی را در
جامجهانی به دست آورد.

خداحافظی مسوت اوزیل
از تیمملی آلمان

هافبک ترکتب��ار تیمملی فوتبال آلمان بعد
از حواش��ی زیاد بهوجود آم��ده ،از تیمملی آلمان
خداحافظی کرد« .مسوت اوزیل» هافبک نامدار
آلمان��ی ک��ه در  3جامجهان��ی  ۲۰۱۴ ،۲۰۱۰و
 ۲۰۱۸برای ژرمنها ب��ازی کرد ،تصمیم گرفت
از تیمملی آلم��ان خداحافظی کند .پیش از آغاز
جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه ،عکس��ی از اوزیل با
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه منتش��ر ش��د که
حواش��ی زیادی ایجاد کرد و باعث شد هواداران
آلم��ان اوزیل را هو کنن��د .در نهایت این بازیکن
آلمانی با انتقاد از رسانههای این کشور ،از فوتبال
مل��ی خداحافظی کرد .اوزیل ب��ا تیمملی آلمان
یک قهرمانی و یک مقام س��ومی در جامجهانی
کس��ب کرد و در جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه نیز
عضو تیمملی آلمان ب��ود که نمایش ضعیفی در
جامجهانی داشت تیمملی فوتبال آلمان که طی
نزدیک به  ۸۰سال گذشته از مرحله گروهی صعود
کرده بود ،در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه در مرحله
گروهی حذف شد.

یادداشت

ایران رسم ًا در لیست تحریم آدیداس قرار گرفت

اسپانسر خائن

شکستپرسپولیس
مأموریت مهم سرمربی جدید الدحیل

شکست دادن تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ
قهرمانان آس��یا ماموریت مهم و بزرگ سرمربی
جدید الدحیل اس��ت .به نقل از اس��تاد الدوحه،
الدحیل فصل بس��یار خوبی را با جمال بلماضی،
سرمربی سرشناس الجزایری پشت سرگذاشت تا
جایی که توانس��ت در  3جام به قهرمانی دس��ت
پیدا کند .الدحیل تنها تیم در لیگ قهرمانان آسیا
بود که در هر  8دیدار خود به پیروزی دست پیدا
کرد .این تیم پرس��تاره و آماده قطری در مرحله
یکچهارم نهای��ی لیگ قهرمانان آس��یا باید به
مصاف تیم فوتبال پرسپولیس برود .روزنامه استاد
الدوحه تاکی��د کرد که ماموریت مه��م و بزرگ
سرمربی جدید الدحیل شکست دادن تیم فوتبال
پرس��پولیس در مرحله یکچه��ارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیاست .هدایت الدحیل را در تابستان
نبیل المعلول ،سرمربی تیمملی فوتبال تونس در
جامجهانی  2018روسیه بر عهده گرفته ،چرا که
جمال بلماضی قرار است هدایت تیمملی فوتبال
الجزای��ر را بر عهده بگیرد و ب��ه همین خاطر به
همکاری خ��ود با الدحیل پایان داد .تیم الدحیل
در اردوی آمادهسازی تابستانی خود در اتریش به
سر میبرد و چند دیدار دوستانه هم برگزار کرده
تا بخوبی خود را آماده دیدار حس��اس برابر تیم
فوتبال پرسپولیس کند.

سهشنبه  2مرداد 1397

ترانسفرهای تابستانی سری آ

از برایان تا فابین

اسپانسر تیمملی ایران در اقدامی غیراخالقی
کش��ورمان را در لیس��ت تحریمی خود گذاشت.
کمپان��ی آدی��داس در اقدام��ی غیراخالق��ی و
غیرورزش��ی نام ای��ران را از س��ایت اصلی خود
برداشت و ایران را در لیست تحریمهای خود قرار
داد .در سایت این کمپانی آلمانی که به زبانهای
مختل��ف و در کش��ورهای مختل��ف برنامهریزی
ش��ده و خدمات میدهد ،بخش��ی تحت عنوان
« »PERSONALIZEوج��ود دارد ک��ه ب��ه
مخاطبان سراس��ر دنیا اج��ازه میدهد کفش و
لباس دلخواه خودشان را انتخاب کنند .در همین
قسمت اس��ت که متوجه میشوید اسم ایران در
فهرست اسامی تحریمی این شرکت قرار گرفته
اس��ت .این در حالی است که تیمملی کشورمان
با پیراهنه��ای این برند آلمان��ی در جامجهانی
 2018روس��یه به میدان رف��ت و این اقدام این
ش��رکت آلمانی غیرقانونی است چون فدراسیون
ایران با این برند قرارداد تجاری دارد.
■■ت�اج :ای�ن ش�رکت بای�د از م�ردم ای�ران
عذرخواهی کند

تحریم ن��ام ایران توس��ط ش��رکت آدیداس
جنجال بزرگی ب��ه راه انداخت��ه و حاال احتماال
همکاری این ش��رکت با فدراسیون فوتبال ایران
نیز قطع میش��ود .ظاهرا قرار نیست حاشیههای
مربوط به همکاری ش��رکت آدی��داس با فوتبال
ای��ران تمامی داش��ته باش��د .این مس��اله که از
حدود یک س��ال قبل همواره خبرساز شده حاال
با پایان رقابته��ای جامجهانی وارد فاز تازهتری
ش��ده که جنج��ال بزرگی آفریده اس��ت .بعد از
اینکه فدراس��یون فوتبال برای تیمملی ایران در
جامجهانی از آدیداس لباس خرید ،از گوش��ه و
کنار اخباری درباره قطع همکاری فدراس��یون با
این شرکت شنیده میش��د .حاال با قرار گرفتن
نام ایران در فهرس��ت اس��امی تحریمی آدیداس
ای��ن موضوع ش��کل جدیتری به خ��ود گرفته
اس��ت .موضوع تحریم ایران از س��وی ش��رکت
آدیداس از جایی مش��خص ش��ده ک��ه وقتی در
سایت این شرکت واژه « »IRANتایپ میشود
تا در مح��ل مدنظر نقش ببندد ،این س��ایت به
سرپرست جدید استقالل واکنش قاطع و تندی
نس��بت به عقد قرارداد مجید حس��ینی با باشگاه
ترابزون اسپور نشان داد.
مجید حس��ینی در ش��رایطی که با باش��گاه
استقالل قرارداد داشت ،شب یکشنبه قرارداد خود
را با باشگاه ترابزون نهایی کرد که این موضوع باعث
شده مدیران باشگاه اس��تقالل در تدارک شکایت
به فیفا باش��ند چون طبق قانون هیچ باش��گاهی
نمیتواند با بازیکنی که قرارداد دارد ،قرارداد جدید
امضا کند مگ��ر اینکه آن بازیکن از باش��گاه مبدأ
رضایتنامه دریافت کند.

مخاطب خبر میدهد« :این اس��م شامل قوانین
شخصیس��ازی نمیش��ود .ممنون میشویم اگر
اس��می دیگر انتخاب کنید یا اینکه برای گرفتن
اطالعات بیشتر با امور مشتریان تماس بگیرید»!
جز کفش برای تهیه لباس هم همینگونه است؛
آنجا هم اگر قرار باش��د برای لباسی که طراحی
کردهاید ،اسمی روی سینه یا پشت پیراهن حک
کنید ،به شما اجازه نمیدهد از کلمه «»IRAN
استفاده کنید .پیام صادرشده در این بخش کمی
متفاوت اس��ت و وقتی اسم ایران تایپ میشود،
به مخاطب خبر داده میشود« :متأسفانه اسمی
که وارد کردهاید رد ش��ده اس��ت» .این موضوع
در ش��رایطی رخ میدهد ک��ه میتوانید براحتی
اس��م کش��ورهای مختلف دنیا را که در فهرست
ممنوع��ه قرار نگرفتهاند ،انتخاب و روی کفش یا
پیراهن خود حک کنید .عجیب آنکه اس��م ایران
در کنار اسامی دیگر کشورهایی که درگیر مسائل
جنگ و تفرقه هس��تند ،دیده میشود .مثال اسم

کش��ورهای عراق ،افغانستان ،سومالی و ...نیز در
فهرست این تحریمها قرار دارد.
این اتفاق با واکنش تند فدراس��یون فوتبال
مواجه ش��ده اس��ت .صبح دی��روز مهدی تاج،
رئی��س فدراس��یون در نام��های ب��ه ممبینی،
رئی��س کمیته بازاریاب��ی فدراس��یون خواهان
پیگیری مس��اله شده اس��ت .در نامه تاج آمده
اس��ت« :پیرو حرکت زشت و س��خیف شرکت
آدیداس درباره نام مقدس ایران عزیز در سایت
این شرکت ،الزم است هرچه سریعتر مراتب را
با هماهنگی دبیرکل محت��رم و پیگیری ارکان
حقوقی فدراس��یون در جهت تعقیب این اقدام
خالف آداب حقوق بشردوستانه و همچنین عقد
قرارداد با شرکت جایگزین برای رقابتهای جام
ملتهای آسیا به انجام برسانید.
بیشک هیچ ش��خص حقیقی و حقوقی حق
جس��ارت به س��احت مردم عظیمالش��أن ایران
عزیزم��ان را ن��دارد و فدراس��یون فوتبال ضمن

واکنش تند باشگاه استقالل به قرارداد حسینی با ترابزون

محروم میشوند!

با این حال مجید حسینی
ب��دون اینک��ه از اس��تقالل
رضایتنام��ه دریاف��ت کند با
ترابزون اس��پور قرارداد امضا
کرده اس��ت و به همین دلیل
مدیران اس��تقالل در تدارک
شکایت از این بازیکن به فیفا هستند.
امیرحسین فتحی با تایید این خبر گفت :مجید

حسینی حق ندارد جایی برود
چ��ون او با ما قرارداد دارد .در
فیفا علیه باشگاه ترک و البته
فدراسیون فوتبال ترکیه که
این قرارداد را ثبت کرده است
شکایت میکنیم و فدراسیون
فوتبال ایران مکلف است این پرونده را پیگیری کند.
او ادامه داد :باش��گاه ترابزون حق عقد قرارداد با

تأکید بر ضرورت عذرخواه��ی این برند از مردم
میهنم��ان ،با تمام توان در جهت حفظ ش��أن و
منزلت نام ایران و ایرانی ایستادگی خواهد کرد.
روش��ن اس��ت این اتفاق در حال��ی رخ داده که
تیمملی فوتبال جمهوری اس�لامی ایران هنگام
قرارداد و در زمان برگزاری رقابتهای جامجهانی
 2018به طور کامل تعهدات خود را نس��بت به
این برند انجام داد و پایبندیاش را به مفاد توافق
رعایت ک��رد .مراتب پیگیری با قی��د فوریت به
اطالع اینجانب برسد».
مس��اله پیش آمده ک��ه احتم��اال بیربط به
موض��وع تحریمهای آمریکا علیه ایران نیس��ت،
احتماال ب��ه منزله پای��ان همکاری فدراس��یون
فوتبال ایران با آدیداس خواهد بود .با این شرایط
در آس��تانه جام ملتهای آس��یا بازهم تیمملی
فوتبال درگیر مسائل مربوط به لباس خواهد بود
و باید دید در نهایت با چه برندی برای مسابقات
امارات توافق خواهد شد.
مجید حسینی را نداشته است و ما تا آخر پای این
پرونده خواهیم ایس��تاد و از طریق وکالی مجرب
این موضوع را پیگیری میکنی��م .ترابزون باید به
باشگاه استقالل خسارت پرداخت کند و باید پنجره
نقلوانتقاالتی این تیم هم به دلیل عقد غیرقانونی
قرارداد بسته شود.
سرپرست جدید باشگاه استقالل درباره جریمه
حس��ینی هم گفت :مجید حس��ینی حق مذاکره
با باش��گاهی را نداشته اس��ت و او باید به استقالل
بازگردد و ما از طریق مراجع حقوقی باشگاه او را با
جریمه سنگین روبهرو میکنیم.

کیوسک
توتو اسپورت

رونالدو بازار را سرنگون کرد

باشگاه پرسپولیس در این فصل دومین تیم ایرانی
است که محرومیت سنگین پنجره نقلوانتقاالت را
تجرب��ه میکند ،با این وجود سرخپوش��ان خود را
یکی از مدعیان قهرمانی میدانند .با توجه به اینکه
تراکتورس��ازی تبریز نخستین باش��گاهی بود که
محرومیت از  2پنجره نقل و انتقاالتی را درست یک
فصل پیش به همین ش��کل تجربه کرد ،در آستانه
آغاز فصل جدید به مقایسهای بین  2باشگاه ایرانی
با محرومیت مشابه میپردازیم .مشکل محرومیت
آن ه��م از مش��ارکت در  2پنج��ره نقلوانتقاالتی
پیامدهای زی��ادی برای تیمهای حرفهای به همراه
دارد خصوص��ا برای مربیانی که به دنبال رفع نقاط
ضعف در پس��تهای مورد نظر خودش��ان هستند
اما در آس��تانه آغاز فصل جدید به دلیل عدم جذب
بازیکن با مش��کل کمبود نفرات مواجه میش��وند.
فصل گذش��ته تراکتورسازی در پایان نیمفصل اول
مس��ابقات لیگ برتر با هدایت یحیی گلمحمدی
پس از  2پنجره محرومیت و در شدیدترین شرایط
بحران��ی کمبود بازیک��ن در جای��گاه دهم جدول
رقابتهای لیگ قرار گرفت با این وجود پرسپولیس

موندودپورتیوو

او ترکیب کوچکی می خواهد

اسپورت

ویلیان فرود میآید؟

مقایسه تراکتورسازی  ۹۶و پرسپولیس ۹۷

امان از محرومیت

ظاهرا از این نظر ش��رایط ب��ه مراتب بهتری دارد و
در حفظ بازیکنان سابق خودش موفقتر عمل کرده
است .در این فصل صادق محرمی ،فرشاد احمدزاده،
وحید امیری و محسن مسلمان از پرسپولیس جدا
شدند که در این بین مسلمان در لیست مازاد قرار
داشت و برانکو مایل به استفاده از او در فصل جدید
نبود .اما فصل گذشته سعید آقایی ،خالد شفیعی،
محمدرضا اخباری ،جاس��م کرار و ادینیو بازیکنانی
بودند که از تراکتورس��ازی جدا ش��دند و البته در
این بین هم یحیی گلمحمدی تمایلی به استفاده
از ادینیو نداش��ت .همچنین اخباری به دلیل پایان
دوران خدمت سربازی مجبور بود به سایپا بازگردد.
با این وجود در بین بازیکنان جدا شده پرسپولیس ۳
بازیکن این تیم با پیشنهادات قابل توجه به تیمهای
خارجی در لیگهای اروپایی پیوستند در حالی که
فصل گذشته خالد شفیعی راهی لیگ کرهجنوبی

ش��د و ادینیو به برزیل بازگشت اما  ۳بازیکن دیگر
تراکتورسازی به باش��گاههای داخلی پیوستند .در
نهایت فصل گذشته  ۵بازیکن از تراکتورسازی جدا
شدند و در این فصل  ۴بازیکن پرسپولیس برانکو را
ترک کردند .با این وجود به نظر میرس��د وضعیت
پرس��پولیس در این فصل نس��بت به شرایط سال
گذش��ته تراکتورسازی به مراتب بهتر است که این
موضوع نشان از وجود پشتوانه مناسب در تیم برانکو
ایوانکوویچ دارد .در واقع میتوان گفت پرسپولیسیها
برای انتخاب  ۱۱بازیکن اصلی و حتی  ۳-۲بازیکن
ذخیره خود در نیمفصل اول نگرانی چندانی ندارند
و شاید تنها به تقویت در  ۲یا  ۳پست نیازمند بودند
اما تراکتورسازی در فصل گذشته تنها با  ۹بازیکن
بزرگسال وارد مسابقات لیگ برتر شد و گلمحمدی
مجبور بود از بازیکنان تیمهای پایه این باش��گاه در
بازیهای حس��اس لیگ برتر اس��تفاده کند .فصل

آ.اس

بیل در خدمت کهکشانی ها

گذش��ته تراکتورس��ازی با وجود حفظ تعدادی از
بازیکنان با تجربه مثل ایرانپوریان ،ابراهیمی ،کیانی،
ف��رزاد حاتمی و محمد نوری با مش��کل باال رفتن
میانگین سنی مواجه بود ،در حالی که پرسپولیس
برانکو همچنان از نظر شرایط سنی وضعیت ایدهآلی
دارد و ب��ا وجود محرومیت از این جهت احس��اس
مش��کل نمیکند .تراکتوریها همچنین با بحران
ج��دی در خط دروازه مواجه بودند که در نیمفصل
اول اصلیتری��ن عام��ل ناکام��ی این تیم ب��ود اما
پرسپولیس در این فصل با حفظ بیرانوند و رادوشویچ
در این پست هم احساس خطر نمیکند .در نهایت
با مقایسه وضعیت دو تیمی که با محرومیت سنگین
فیفا در  2پنجره مواجه شدند میتوان گفت شرایط
پرسپولیس این فصل به مراتب بهتر از تراکتورسازی
فصل گذشته است و انتظار میرود قهرمان  2فصل
گذشته لیگ برتر فوتبال ایران در نیمفصل نخست
لی��گ  ۹۷نیز بتواند در جمع مدعیان باالی جدول
باقی بماند و البته در نیمفصل دوم با اضافه ش��دن
ستارههایی مثل ترابی ،س��روش رفیعی و شریفی
جایگاه خود را بهبود بخشد.

مارتین لورنس :ج��ام جهانی تمام تمرکز جهان
فوتب��ال را در ی��ک ماه اخیر ب��ه خودش متوجه
کرده بود اما در حالی که فرانس��ه مسیر قهرمانی
را در روس��یه طی میکرد باش��گاههای اروپایی
مشغول آمادهسازی خود برای فصل جدید بودند.
در ای��ن میان رم یکی از ش��لوغترین پنجرههای
نقلوانتقاالت را تجربه کرد.
جالوروسی که حاال مونچی جادوگر در زمینه
اس��تعدادیابی را در اختیار دارد پروژه بازس��ازی
تیمش بعد از یک فصل درخش��ان در چمپیونز
لیگ را ش��روع ک��رده و در همین تابس��تان 10
بازیکن جدید به خدمت گرفته است .در خروجی
باش��گاه هم البته بس��ته نمانده و شاهد ترک 2
ت��ا از کلیدیترین مهرههای تیم بوده :آلیس��ون
بک��ر و راجا ناینگوالن .آلیس��ون ح��اال به عنوان
گرانقیمتترین دروازهب��ان تاریخ راهی لیورپول
شده و پیراهن شماره یک رم را فعال خالی گذاشته
اس��ت .آخرین اخبار از جمع جالوروسی حاکی از
عالقه باشگاه به خرید پتر چک از آرسنال است.
اگر این انتقال انجام نش��ود رمیها باید همچنان
دنبال جانش��ینی برای گلر برزیلیش��ان باشند.
اما درباره ناینگوالن که راهی اینتر ش��ده به نظر
میرس��د اوزبیو دیفرانچسکو جانشینش را پیدا
کرده است.
دیفرانچسکو بعد از اینکه فصل پیش لورنزو
پیگرینی را با خودش از ساسولو به پایتخت برد،
این تابستان هم یکی دیگر از شاگردان سابقش را
از جمع نرووردی راهی رم کرده است .ناینگوالن
فوتبالش در ایتالیا را به عنوان یک هافبک دفاعی
ش��روع کرد اما در چند فصل اخیر و بویژه بعد از
بازگشت لوچانو اس��پالتی به رم تاثیر این ستاره
بلژیکی روی بعد هجومی تیم باال و باالتر رفت و
او عمال بدل به هافبکی گلزن شد ،نقشی که حاال
برایان کریستانته باید بر عهده داشته باشد.
ستاره  23س��اله ساس��ولو که انتظار میرود
بزودی جایی برای خ��ودش در برنامههای اصلی
روبرت��و مانچینی برای تیمملی هم باز کند ،فصل
پیش در سری آ و یوروپا لیگ  12گل برای تیمش
زد؛ کریس��تانته هم قادر به بازی در خط میانی 3
نف��ره به عنوان یکی از هافبکهای کناری اس��ت
و ه��م میتواند نقش ش��ماره  10را برای تیمش
بازی کند .این چندپسته بودن کریستانته کمک
زیادی به دیفرانچسکو در دومین فصل حضورش
روی نیمکت جالوروسی خواهد کرد .دیگر رقیب
اصلی یوونتوس برای جلوگیری از فتح هشتمین
اس��کودتوی پیاپی هم تابس��تانی پ��ر از تغییر را
پشتس��ر گذاش��ته که مهمترینش قطعا رفتن
مائوریتس��یو س��اری و آمدن کارلو آنچلوتی بوده
است .از تجربهای که ساری با امپولی و عالقهاش به
شاگردان سابقش داشت مشخص بود اولین و شاید
تنها درخواست او از باشگاه جدیدش بردن چندتا
از ستارههای پارتنوپی به استمفوردبریج باشد .این
اتفاق برای جورجینیو رخ داد و البته خشم اورلیو
دی لورنتیس را هم به همراه داشت؛ مالک باشگاه
ناپولی به مربی سابقش پرخاش کرده که انگار قصد
دارد کل تیم را با خودش به لندن ببرد .به هر حال
آنچلوتی جدا از این دعواها وظیفه س��اختن تیم
خودش در ناپل را دارد و به نظر میرس��د یکی از
سنگ بناهای این دوران جدید در سن پائولو؛ فابین
روئیز پنیا باشد .فابین  22ساله که از بتیس راهی
ناپولی شده هافبکی تکنیکی و بسیار باهوش است
که قدرت باالیی در حفظ توپ در فضاهای بسته
میانه زمی��ن دارد .او فصل پیش در اللیگا  6پاس
گل داد و به صورت میانگین در هر  90دقیقه 70/5
پاس 2/3 ،دریبل و  2/8تکل داشت .ناپولی در این
تابس��تان خریدهای دیگری هم داشته ،از جمله
سیمونه وردی از بولونیا و آماتو چیچیرتی از بنونتو.
ام��ا فابین با مبلغ  27میلیون پوند در حال حاضر
گرانتری��ن خرید دوران کارلتو در س��ن پائولو به
حساب میآید ،رکوردی که البته بعید است تا بسته
شدن پنجره نقلوانتقاالت تابستانی پابرجا بماند.
خبر

توافق قوچاننژاد با آپوئل

مهاجم پیشین تیمملی فوتبال ایران با باشگاه
آپوئل نیکوزیای قبرس به توافق رس��ید .س��ایت
« »amna.grیون��ان گ��زارش داد ،تیم فوتبال
آپوئل نیکوزی��ای قبرس با تواف��ق نهایی با رضا
قوچاننژاد ،خط حمله خود برای فصل پیشرو را
تقویت کرد .گوچی پس از مس��ابقات جامجهانی
 2018با  43بازی ملی و  15گلزده برای تیمملی
ایران از بازیهای رده ملی اعالم بازنشستگی کرد.
قوچاننژاد  30س��اله در  2فصل اخیر عضو تیم
هیرنفی��ن بوده و در  75ب��ازی  32گل برای این
تیم هلندی به ثمر رس��اند .آپوئل در فصل اخیر
به عنوان قهرمانی باالترین سطح فوتبال باشگاهی
قبرس رسید .باش��گاه آپوئل روز گذشته به طور
رس��می اعالم ک��رده بود که گوچی ب��رای انجام
مذاکرات نهایی به قبرس میآید.

