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اخبار

صادق محرمی برابر نماینده رژیم
صهیونیستی به میدان نرفت

مدافع راس��ت ایرانی در بازی تیمش برابر
نماینده رژیم صهیونیستی به میدان نرفت .در
آغاز دور رفت مرحله پلیآف لیگ قهرمانان اروپا
تی��م فوتبال دیناموزاگرب با نتیجه پرگل  5بر
صفر نماینده رژیم صهیونیستی را شکست داد.
ص��ادق محرمی ،مدافع ایرانی دیناموزاگرب در
این دیدار به میدان نرفت.

رقابت تیمهای انگلیسی برای جذب
میالد محمدی

وست برومویچ به جمع مشتریان مدافع چپ
تیمملی ایراناضافه ش��د.به نقل از سان ،میالد
محمدی ،مدافع چپ تیمملی فوتب��ال ایران در
حا ل حاضر یک سال از قراردادش با احمد گروزنی
ی مانده است .این باشگاه در ازای  2تا  3میلیون
باق 
پوند حاضر به فروش میالد محمدی اس��ت و به
همین خاطر چند تیم از جمله وست برومویچ و
گالسکو رنجرز به دنبال جذب این بازیکن هستند.
پیشتر نیز از اس��توک سیتی و هادرسفیلد تاون
به عنوان مشتریهای این بازیکن سخن به میان
آمده بود.

رقم فروش کاوانی اعالم شد

باشگاه پاریس��نژرمن برای فروش مهاجم
اروگوئهای خ��ود  60میلیون ی��ورو میخواهد.
به نقل از رادیو مارکا ،ادینس��ون کاوانی ،بازیکن
ن ژرمن فصل خوبی را با این
اروگوئهای پاریس 
تیم پشت سر گذاش��ت .این بازیکن اروگوئهای
بهترین گلزن تاریخ باش��گاه پاریس��نژرمن به
شمار میآید .بعد از جدایی کریستیانو رونالدو،
باش��گاه رئالمادرید به دنبال جذب جایگزینی
شایسته برای این بازیکن اس��ت .رادیو مارکای
اسپانیا تاکید کرد که کاوانی یکی از گزینههای
باش��گاه رئالمادرید برای تقویت خط حمله این
تیم است .به نوشته مارکا ،باشگاه پاریسنژرمن
با وجود اینکه عالقهای برای جدایی این مهاجم
اروگوئهای خ��ود ندارد اما رقم ف��روش او را 60
میلیون یورو اعالم کرده است .این در حالی است
که باش��گاه رئالمادرید حتی حاضر است برای
جذب کاوانی  70میلیون یورو هم پرداخت کند.
عالوه بر رئال ،دیگر باش��گاه بزرگ شهر مادرید
یعنی اتلتیکومادرید هم به دنبال جذب کاوانی
است و باید دید توماس توخل اجازه این جدایی
را میدهد یا نه.

یادداشت

لیگ هجدهم فوتبال ایران از امروز شروع میشود

آغاز یک هیجان

پیام تشکر علیرضا بیرانوند
از مقام معظم رهبری

دروازهبان شماره یک تیمملی فوتبال ایران
و باشگاه پرسپولیس با انتشار پیامی نسبت به
ابراز لطف رهبر معظم انقالب اسالمی واکنش
نش��ان داد .علیرضا بیرانوند که با درخشش در
جامجهانی  2018روسیه باعث شد رهبر معظم
انقالب اسالمی در پیامی از او به عنوان الگو در
می��ان اعضای هیات دولت یاد کند ،با انتش��ار
پیامی از حسن توجه رهبر معظم انقالب تشکر
کرد .در متن پیام بیرانوند آمده است:
«رهبر عزیزم!
توصیف خوشحالیام در واژهها نمیگنجد.
تمجید حضرتعالی مطمئنا قوت قلب برای ما
در مس��ابقههای آتی خواهد بود .بدون شک به
هم��راه دیگر اعضای تیممل��ی در آوردگاههای
بینالملل��ی با تمام توان و با ج��ان و دل برای
س��ربلندی ایران عزیزمان و خرس��ندی مردم
تالش خواهیم کرد».
روز چهارش��نبه صفحه اینس��تاگرام رهبر
معظم انقالب اسالمی فیلمی را منتشر کرد که
در آن ابتدا صحنه پنالتی دروازهبان تیمملی در
تقابل با کریس��تانو رونالدو و در ادامه بخشی از
فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به هیات
دولت و تقدیر ایش��ان از علیرضا بیرانوند دیده
میشود.

پنجشنبه  4مرداد 1397

میگیرد .پیکانی که البته س��رمربی فصل
قب��ل خ��ود را حفظ کرده تا ش��اید بتواند
وضعیت بهتری در لیگ نس��بت به فصل
گذشته پیدا کند .همه منتظرند استقالل
ب��دون فرمانده را در میدان ببینند .ش��فر
اکنون باید هنر مربیگریاش را به رخ بکشد
و با استقاللی که ش��اید نیمی از توانش را
از دس��ت داده دوب��اره در قواره یک مدعی
وارد لیگ ش��ود .پیکان هم حریف چغری
برای استقالل محسوب میشود .هواداران
اس��تقالل میخواهند لیگ را ب��ا یک برد
شروع کنند.

هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران روزهای
پنجشنبه و جمعه برگزار میشود و استقالل
بدون هافبک ملیپوش خود و پرسپولیس با
سرمربی اهل کرواسی وارد لیگ میشوند.
دیداره��ای هفت��ه اول لیگ برت��ر فوتبال
روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار میشود
تا بار دیگر ش��اهد بازگشت آخر هفتههای
ی باشیم.
هیجانانگیز در فوتبال باش��گاه 
هرچند هواداران فوتبال در خرداد و تیرماه
امسال مسابقات باکیفیت جامجهانی2018
را دیدند و فوتبال ایران از نظر س��اختاری
و سختافزاری سالها از سطح اول فوتبال
دنیا عقب اس��ت اما همین فوتبال نیمبند
حرفهای هم یکی از مهمترین دلخوشیهای
خانوادههای ایرانی است .در ادامه نگاهی به
دیدارهای این هفته میاندازیم.

■■اس�امی داوران و برنامه مسابقات هفته
اول لیگ برتر فوتبال
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■■نساجی مازندران -ذوبآهن اصفهان

نساجی بعد از س��الها انتظار به لیگ
برتر رسیده و هواداران مشتاق فراوانی دارد.
نس��اجی با حمایت همین هوادارانش توانست در روز
آخر بازیهای لیگ یک ،مجوز صعود را بگیرد با این
ی نس��اجی هنوز کامل نشده اما
حال ورزشگاه خانگ 
مسؤوالن قائمشهر قول دادهاند ورزشگاه شهید وطنی
قائمش��هر را آماده برگزاری نخستینبازی نساجی در
لیگ برتر کنند .هرچند اگر این ورزش��گاه هم آماده
نشود تیم نساجی در ورزشگاه سیمرغ ساری به مصاف
ذوبآهن ،نایبقهرمان فصل پیش خواهد رفت که این
ورزشگاه هم چمن مصنوعی دارد.
ذوبآهن با سرمربی جدید امید نمازی وارد لیگ
برتر شده اما بزرگترین حاشیه این تیم خداحافظی
اینستاگرامی سعید آذری از باشگاه ذوبآهن بود که
البته او اعالم کرد اس��تعفا نکرده و فقط هشدار داده
و خواس��تار پرداخت حق و حقوق بازیکنانش ش��ده
اس��ت .تقابل نایبقهرمان لیگ برتر گذش��ته با یک
تیم تازهوارد اما قدیمی و ریشهدار فوتبال ایران جذاب
خواه��د بود .این بازی آنقدر برای نکونام مهم بوده که
حتی به شاهین مجیدی آقای گل لیگ یک تیمش
اجازه حضور در مراس��م برترینها را هم نداد! نساجی
تیمی ملقب به «امید ش��هر خسته» است و حاال این
تیم باید هوادارانش را شاد کند؛ چه در قائمشهر چه در
ورزشگاهی در شهر دیگر.

■■پدیده-پرسپولیس

زم��ان برگ��زاری ای��ن دی��دار هم یک��ی دیگر از
چالشهای هفته اول اس��ت! مس��ؤوالن در مش��هد
خواهان برگزاری بازی در س��اعت  18:30هستند اما
سازمان لیگ و سعید فتاحی مصرانه میگویند بازی
در همان س��اعت  20:45آغاز خواهد ش��د و یکی از
دالیل فتاحی هم گرمای شدید هوا در ساعت 18:30
است .مسؤوالن مشهد هم میگویند با توجه به اینکه
بازی در ورزش��گاهی در مرکز شهر قرار است برگزار
شود از نظر امنیتی به صالح نیست این مسابقه ساعت
 20:45آغاز شود .پرسپولیس قهرمان  2دوره متوالی
لیگ برتر در ش��رایط آرمانی است هر چند در فصل
نقل و انتقاالت به دلیل محرومیت فیفا نتوانسته بازیکن
جدیدی را به خدمت بگیرد اما سرخپوشان یک مربی
صبور و کاربلد به نام برانکو ایوانکوویچ دارند که به جای
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نق زدن و اعتراض به شرایط فقط از قدرت فوقالعاده
بازیکنان پرس��پولیس و حمایت بینظیر ه��واداران
تیمش سخن میگوید.
تقاب��ل یحی��ی گلمحمدی ،س��رمربی س��ابق
پرس��پولیس با برانکو هم دیدنی اس��ت .بویژه اینکه
گلمحمدی هم یکی از شاگردان برانکو در جامجهانی
 2006بود.
■■سایپا-سپیدرود

نارنجیپوش��ان تهرانی به مصاف تیم پرحاش��یه
سپیدرود خواهند رفت .تیمی که  2مالک پیدا کرد اما
در نهایت یکی از این سپیدرودها به رسمیت شناخته
ش��د! واکنش نیمکت این دو تیم دیدنیت��ر از بازی
بازیکنان در میدان است جایی که  2ملیپوش قدیمی
فوتبال ایران خداداد عزیزی و علی دایی مقابل یکدیگر
ق��رار میگیرند! هر دو از محبوبترین پیشکس��وتان
فوتبال ایران محسوب میشوند و طبیعی است علی
دایی شرایط بهتری داشته و روی کاغذ شانس پیروزی
بیشتری دارد.
■■فوالد خوزستان -پارس جنوبی

یک نبرد کامال داغ در ش��بهای داغترخوزستان.
پارس جنوبی جم اگرچه چند بازیکنش را از دس��ت
داده ام��ا همچنان خود را یک��ی از تیمهای قدرتمند
لیگ میداند .فوالد خوزستان هم فصل گذشته نتایج
مطلوبی گرفت .مهدی تارتار و سیروس پورموسوی2 ،
سرمربی جوان لیگ برتر به دنبال نخستینبرد هستند.
هر دو سرمربی برای دومین سال متوالی است که در
تیمهایشانفعالیتمیکنند.
■■گسترش فوالد -استقالل خوزستان

گس��ترش فوالد تبریز یا ماشینس��ازی؟ مساله
این اس��ت! آقای زنوزی ،مالک باشگاه گسترش فوالد
تصمیم به تغییر نام تیمش گرفت و به همین سادگی
ماشینسازی تیم تاریخی تبریز بعد از سقوط به لیگ
یک دوباره لیگ برتری شد! این هم از آن داستانهای
جالب فوتبال ایران محس��وب میش��ود ،به هر حال
گسترش فوالد س��ابق یا ماشینسازی جدید هم در
نخس��تینبازی به مصاف آبیهای خوزستان خواهد
رف��ت .تیم تبریزی را احتماال فی��روز کریمی هدایت

میکند! اس��تقالل خوزس��تان هم از فصل گذش��ته
حاش��یه و ماجراهای جالب زیادی داشته است و باید
دید در این فصل در چه حد و اندازهای وارد مسابقات
خواهد شد.
■■سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان

س��پاهان با امیر قلعهنویی وارد مس��ابقات شده تا
ناکامی فصل گذشته را به فراموشی بسپارد .هر چند
قلعهنوی��ی در آخرین مصاحبهاش از جذب نش��دن
بازیکن بازیساز خارجی برای تیمش انتقاد کرد! به هر
حال تیمهای قلعهنویی همیشه شروع بدی در لیگ
دارند اما در نیمفصل دوم اوج میگیرند .فصل گذشته
هم قلعهنویی با ذوبآهن همین روند را تا نایبقهرمانی
تکرار کرد .نفت آبادان هم تیمی است که میخواهد
در این فصل خودی نش��ان بدهد اما بعید اس��ت این
تیم برای قهرمانی بسته شده باشد با این حال تقابل
قلعهنویی با پائولو س��رجیو ،مربی خارجی تازهوارد به
فوتبال ایران دیدنی خواهد بود.

■■نفتمسجدسلیمان-تراکتورسازیتبریز

نفت مسجدسلیمان به عنوان قهرمان لیگ یک به
لیگ برتر صعود کرد اما سرمربیاش از این تیم جدا شد،
با این حال نفت بدون محمود فکری هم میتواند تیمی
خطرناک برای هر حریفی محسوب شود ،زیرا هواداران
پرش��ور و گرمای شدید مسجدس��لیمان اصلیترین
رقبای تراکتورسازی خواهند بود .تراکتورسازی با جان
توشاک ،سرمربی مشهورش به شهر اولینها میرود و
همه میخواهند تراکتورسازی که گفته میشود برای
قهرمانی وارد لیگ شده را از نزدیک ببینند.
■■استقالل-پیکان

آبیپوش��ان که روزهای پرحاشیه و پرخبری را در
زمان تعطیلی مسابقات لیگ برتر پشت سر گذاشتند،
اکنون با مدیری جدید وارد لیگ میش��وند و فتحی
جانشین افتخاری شده است ضمن اینکه آبیپوشان
فرمانده خود را هم از دس��ت دادهاند و امید ابراهیمی
از استقالل جدا شده ،مجید حسینی هم شاید از این
تیم ب��رود و ظاهرا وریا غفوری و روزبه چش��می هم
مصدوم هستند ،بنابراین استقالل با نیمی از توان فصل
گذش��تهاش در نخستینبازی لیگ مقابل پیکان قرار

پدیده مشهد -پرسپولیس تهران ،ساعت:
20:45 /ورزشگاه :امام رضا(ع) مشهد
پیام حیدری ،حس��ن ظهی��ری ،تورج
عیوض محمدی و شاهو اصالنی
ناظر :حسین نجاتی
س��ایپا تهران -سپیدرود رشت ،س��اعت:20:45/
ورزشگاه :پاس قوامین تهران
سعید رحیمیمقدم ،رحیم شاهین ،ایوب غالمزاده
و رضا عادل
ناظر :بهرام مهرپیما
نس��اجی مازندران -ذوبآهن اصفهان -س��اعت :
20:45  /ورزشگاه :متعاقباً اعالم میشود
سیدمهدی سیدعلی ،محمدرضا ابوالفضلی ،مهدی
الوندی و علی بای
ناظر :محمدرضا فالح
فوالد خوزس��تان -پ��ارس جنوبی جم ،س��اعت:
20:45 /ورزشگاه :غدیر اهواز خوزستان
حس��ن اکرمی ،محمدرضا مدیرروس��تا ،محسن
سلطانی و جواد محمدی
ناظر :محمدعلی فروغی
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گسترش فوالد تبریز -استقاللخوزستان ،ساعت :
20 /ورزشگاه :بنیان دیزل تبریز
علی صفایی ،عل��ی دودانگه ،عس��گر محمدی و
امیرعرب براقی
ناظر :ابراهیم میرزابیگی
فوالد مبارکه سپاهان -صنعت نفتآبادان ،ساعت :
20:45 /ورزشگاه :نقشجهان اصفهان
س��یدرضا مهدوی ،امیررضا آش��ور ماهانی ،احد
سلطانی و سیدعلی میرغفاری
ناظر :حسین عسگری
نفت مسجدسلیمان -تراکتورسازیتبریز ،ساعت :
20:45 /ورزشگاه :شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
کوپال ناظمی ،علی میرزابیگی ،جلیل ش��عرانی و
روحاهلل شریفی
ناظر :مسعود مرادی
اس��تقالل تهران -پیکان تهران ،ساعت :20:45/
ورزشگاه :آزادی تهران
موعود بنیادیفر ،آرمان اسعدی ،مهدی عالیقدر و
یاسر همرنگ
ناظر :اسماعیل صفیری

کیوسک
مارکا

اللیگا بهترین است

موندودپورتیوو

برق یک معامله درخشان

اسپورت

خوش آمدی مالکوم

آ.اس

لیگ نامتوازن

 2تیم بزرگ عربستانی به دنبال
جذب سمیر نصری

 2تیم سرشناس و متمول عربستانی به دنبال
جذب ستاره سابق آرس��نال هستند .به گزارش
ایسنا و به نقل از سایت عربی کوره ،سمیر نصری
در تیم آرس��نال بود که توانست خود را به عنوان
س��تاره معرفی کند .این بازیکن فرانسوی بعد از
درخشش در آرسنال راهی منچسترسیتی شد اما
در این تیم نتوانس��ت انتظارات را برآورده کند و
پپ گوآردیوال او را از تیم کنار گذاش��ت تا راهی
لیگ ترکیه شود.
سایت عربی کوره به نقل از رسانههای فرانسوی
نوشت که  2باشگاه الهالل و االهلی عربستان بر سر
جذب سمیر نصری رقابت میکنند و به احتمال
خیلی زیاد این بازیکن سرشناس در نهایت راهی
یکی از این دو تیم عربستانی خواهد شد.
لیگ عربستان به لیگ ستارگان تغییر نام یافته
است و همین باعث ش��ده تیمهای این کشور با
صرف هزینههای زیاد به دنبال جذب ستارههای
بزرگ فوتبال جهان باشند.

اتمام دوره مدیریتی علی کفاشیان در فدراسیون
فوتبال و حض��ور مهدی تاج با وع��ده و وعیدهای
رنگارنگ درباره حلوفصل مشکالت ابتدایی تیمملی
از جمله پوشاک این تیم ،موجب امیدواری حداقلی
جامعه فوتبال ش��د .تاج همان ط��ور که قول داده
بود مش��کل البس��ه تیمملی را حل کرد اما سبک
و س��یاق او برای حل مش��کل عدم کیفیت لباس
تیمملی متفاوت از سبک روز دنیا بود .در واقع تاج
به جای پیدا کردن اسپانس��ر ،دس��ت به جیب شد
و حتی برای جامجهانی هم که ش��رکتهای بزرگ
دنیا به دنبال عقد قرارداد با تیمهای ملی میروند،
فدراس��یون فوتبال ایران از منابع مالی خود هزینه
کرد تا تیمملی پوشاک آدیداس را به تن کند .نکته
مهم در این همکاری ،پافش��اری فدراسیون فوتبال
به استمرار خرید لباس از آدیداس بود و فدراسیون

چرا از رفتن آدیداس نباید ناراحت باشیم؟

به دنبال اسپانسر نه فروشگاه
به هیچ وجه حاضر به بررسی
پیش��نهاد سایر ش��رکتهای
بزرگ دنیا نشد تا هر طور شده
تیمملی ،آدیداس به تن کند؛
گویی فقط این ش��رکت لباس
باکیفیت تولید میکند و الغیر.
ب��ا این وجود قرارداد خرید پوش��اک از آدیداس ،با
اتم��ام جامجهانی به پایان رس��یده و به گفته تاج،
آدیداس برای ادامه همکاری خواهان مذاکره ش��ده
اما این ش��رکت با توجه به مشکالتی نظیر ورود و
فروش البسه در ایران و تبادالت ارزی قطعا چنین

تمایلی نخواهد داشت و به نظر
میرس��د همکاری  2طرف به
پایان رس��یده اس��ت .هر چه
هست ،فعال تیمملی قراردادی
با آدی��داس ن��دارد و میتوان
گف��ت جامجهان��ی آخری��ن
فرصت همکاری  2طرف بوده اس��ت و از این پس
اگر مشکل تحریمها مانع همکاری با برندهای نامدار
دیگر نش��ود ،حداقل میتوان امی��دوار بود موضوع
اسپانسری البس��ه تیمهای ملی فوتبال ایران حل
ش��ود .خواه و ناخواه با حذف آدیداس ،فدراس��یون

فوتبال دست از س��ر پافشاری برای خرید لباس از
آدیداس بر میدارد و شاید بتواند با شرکت دیگری
قرارداد اسپانسری منعقد کند و چند هزار تومان –
و شاید چند میلیون تومان  -عاید فدراسیون ایران
ش��ود .به نوعی اهالی فوتبال ایران باید از آدیداس
تشکر کنند که موجب ش��ده فدراسیون برای جام
ملتهای آسیا نگاهی هم به پیشنهاد سایر شرکتها
داش��ته باشد و از پتانس��یل تیمملی فوتبال بعد از
درخش��ش در جامجهانی و فروش خوب پوش��اک
تیمملی در روس��یه به نفع این تیم و فوتبال ایران
اس��تفاده کند .امید اس��ت این موضوع نیز از سوی
مدیران فوتبال ایران به فال نیک گرفته شود و آنها
جدی به دنبال اسپانسری واقعی برای البسه تیمملی
باش��ند نه خرید پوش��اک از یک برند مطرح بدون
هیچ عایدی.

ژاوی هرنان�دس :باشگاه بارسلونا در حال مذاکره
ب��ا هر دوی آنان بود و در نهایت روز سهش��نبه با
عبور از نام ویلیان ،با مالکوم ستاره باشگاه بوردو به
توافق رسید .هر دو بازیکن دارای قیمت معقولی
بودند اما به واقع چرا باشگاه بارسلونا مالکوم را به
ویلیان ترجیح داد؟
 -۱اختالف سنی

مهمتری��ن و واضحترین تف��اوت میان این دو
س��تاره برزیلی به س��ن و تجربه مربوط میشود.
ویلیان در ابتدای ماه آگوس��ت  ۳۰س��اله خواهد
شد و طبیعتاً در قیاس با مالکوم که در ماه فوریه
شمع  ۲۱س��الگی را روی کیک خود فوت کرد،
فرصت به مراتب کمتری برای فوتبال بازی کردن
خواهد داشت.
 -۲اثرگذاری فوری

ب��ا دالیل منطقی میتوان پیشبینی کرد که
ویلیان در قیاس با هموطنش زودتر میتوانس��ت
خود را با شرایط باشگاه بارسلونا تطبیق دهد ،چرا
که او س��الهای زیادی را در س��طح اول فوتبال
جه��ان چ��ه در درون زمین و چ��ه در رختکن و
اردوی تیمها سپری کرده و دارای تجربه بیشتری
نسبت به مالکوم است.
 -۳پیشرفت بلندمدت

با وجود اینکه مالکوم هنوز نتوانسته است برای
تیمملی فوتبال برزیل و همچنین در لیگ قهرمانان
برود اما حضور حدودا ً ۲ساله
فوتبال اروپا به میدان 
و درخشان او در لوشامپیونه فرانسه به عنوان یک
مهره قابل اتکا ،بازتابدهنده پتانس��یل و توانایی
باالی او برای تبدیل ش��دن به ستارهای بزرگتر
است .همچنین در همین مدت کوتاه نیز او نشان
داده ب��ود که دارای کیفیتهای الزم برای حضور
در تیم بارسلونا است و حاال این فرصت به او اعطا
شده که یکی از ستارههای بلوگرانا باشد.
 -۴دو هافبک کناری با تفاوتهای جزئی

در حالی که ویلیان یک هافبک کناری راستپا
محسوب میشود که میتواند به عقب نیز بازگردد
و از قدرت ش��وتزنی و ارسال پاسهای بلند خود
چه در جریان عادی بازی و چه در هنگام ضربات
شروع مجدد بخوبی اس��تفاده کند اما مالکوم تا
حدودی متفاوت است ،زیرا ستاره  ۲۱ساله جدید
بارسلونا ،چپ پا بوده و هنگام مسابقه بیشتر سعی
میکند با اس��تفاده از سرعت و قدرت دریبلینگ
باالی خود به مص��اف مدافعان حریف رفته و در
اولین فرصت ممکن خود را مقابل دروازه برساند
و دقیقاً با اتکا بر همین سبک بازی بوده است که
مالکوم در دوران حضور خود در لیگ فرانس��ه و
باشگاه بوردو موفق به زدن  ۱۲گل و ارسال بیش
از  ۷پاس گل شده است.

 -۵چانهزنی باشگاه بارسلونا؟

در مذاکرات سران بارسلونا با باشگاه چلسی
کام ً
ال آش��کار بود که لندنیها با وجود حقوق
باالیی که س��تاره برزیل��ی دریافت میکند اما
بهخاطر کیفی��ت و تجربه باالی او ،خواس��تار
مبلغی بیش از  ۷۰میلی��ون یورو برای فروش
ویلی��ان بودند ولی در س��وی مقابل ،باش��گاه
بوردو تنها چند س��اعت بعد از اینکه پیشنهاد
 ۳۲میلی��ون یورویی باش��گاه رم برای مالکوم
را پذیرفت��ه بود اما در لحظ��ات آخر با قیمت
 ۴۱میلی��ون یورو س��تاره برزیلی خ��ود را به
آبیواناریها فروخت.
گزارش
دگردیسیپیاسجی

جایی برای پیرمردها هست

این س��ومین دگردیس��ی در پاریسنژرمن
بعد از آمدن مالکان قطری است .پیاسجی در
آغاز دوران خلیفی ،به خرید استعدادهای جوان
روآورد .برای همین هم سراغ مارکو وراتی ،خاویر
پاستوره و مارکینیوش رفتند .بعد از شکست این
پروژه باش��گاه فرانسوی به خرید فوقستارهها با
ارقام نجومی عالقهمند شد اما نیمار و امباپه هم
نتوانستند آنها را در اروپا قهرمان کنند .سومین
چرخش به س��مت س��تارههای باتجربه است.
جیجی بوفون به پاریس رفت و حاال گمانهزنیها
درباره انتقال جروم بواتنگ به پاریس بشدت باال
گرفته؛ به نظر میرس��د او بزودی بار سفر بسته
و بای��رن را ترک خواهد کرد ،چرا که مدیرعامل
بایرنمونیخ ،کارل هاینتسرومنیگه که با تیمش
در اردوی آمریکا به سر میبرد در فیالدلفیا گفت
مدیربرنامههای بواتنگ و باشگاه پاریسنژرمن
در حال مذاکره هس��تند .رومنیگ��ه گفت« :در
حال حاضر بین  2باش��گاه تماس مس��تقیمی
وجود ندارد ولی مدیربرنامههای بواتنگ با باشگاه
پاریسی در ارتباط هستند .جروم  2مدیر برنامه
دارد» .مدیرعامل بایرن تلویحاً اعالم کرد انتقال
بواتنگ بیش از هر چیز به شرایط مالی بستگی
دارد .رومنیگ��ه گفت« :ح��اال دیگر باید منتظر
بمانیم و ببینیم آیا در نهایت مخرج مش��ترکی
پیدا میکنیم که با هم گفتوگو کرده و انتقالی
را انج��ام بدهیم ک��ه برای هر دو باش��گاه قابل
قبول باش��د؟» ولی این آسان نخواهد بود چون
پاریسنژرمن به دلیل الزامات فیفا درباره فیرپلی
مالی نمیتواند مثل سابق در فصل نقلوانتقاالت
ولخرجی کند ،بویژه با توجه به بار مالی سنگینی
ک��ه قرارداده��ای نیمار و امباپه بر این باش��گاه
فرانسوی وارد کرده است.

