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بازی فوتبالی را به رقیب سنتی مان باختیم
محمد رضایی

لیونل مســی، اعجوبه فوتبال در آخرین سکانس مشترک با رقیب همیشگی 
خود، خاطرات این تقابل را برای میلیون ها هوادار و عاشق فوتبال زنده کرد. البته 

نه در نیوکمپ و سانتیاگو برنابئو؛ بلکه در شهر ریاض.
در بحبوحــه ترس از تعلیق، گالیه بر ســر داوری، انتقــاد از کیفیت پخش 
تلویزیونی، اعتراض به اشــتباهات داوری، جریمه های مالی فیفا، مشکالت مالی 
باشــگاه ها، آمد و رفت های تاج، کی روش و...، رقابت در بین کشورهای همسایه 
برای پیشرفت با شــیب تندی در جریان است و چراغ فوتبال در حاشیه خلیج 

فارس را روشن تر از همیشه کرده است.
یک ماه پس از برگزاری جام جهانی در کشور قطر که آوردهای زیاد فرهنگی، 
سیاســی و... را برای این امیرنشین به همراه داشت، این روزها همای سعادت بر 
شانه عربستان نشسته تا این کشــور با استفاده از ظرفیت رسانه ای و تبلیغاتی 

فوتبال، چهره ای جدید از خود در جهان به نمایش بگذارد.
عربستان که در چشم انداز ۲۰۳۰ بر توسعه صنعت گردشگری هدف گذاری 
کرده، با اطالع از محبوبیت فوتبال ابتدا باشگاه »نیوکاسل یونایتد« را مي خرد و 
پس از آن با آوردن کریستیانو رونالدو به تیم النصر به ویترین جدید فوتبال آسیا 

تبدیل مي شود.
به همین دلیل و با این دیدگاه جاه طلبانه، ریاض طی هفته گذشــته میزبان 
سه بازی بزرگ بود؛ هواداران فوتبال این کشور و توجه طرفداران فوتبال جهان به 
تماشای سوپرجام اسپانیا بین رئال و بارسا، سوپرجام ایتالیا بین میالن و اینتر و 
بازی دوستانه بین پاری سن ژرمن و منتخب الهالل و النصر به این کشور معطوف 
شده بود، چرا که رونالدو و مسی پس از مدت ها و شاید برای آخرین بار روبروی 

هم بازی کردند.
اما این روزهای خوش عربستان حاصل تفکر صحیح و برنامه ریزی اصولی این 
کشور در زمینه ورزش است و البته چشم اندازی خوب برای پیشرفت و تحول در 

سایر حوزه ها را فراهم نموده است.
در نگاه اول شــاید اینگونه برداشت شود که شــاهزادگان سعودی و در راس 
آن محمد بن ســلمان در تالش برای جبران وجهه و عقب نماندن از همســایه 
کوچک خود دســت به ریخت و پاش در فوتبال زده اند، اما با بررســی جزییات 
و اتفاقات فوتبالی این کشــور طی سالیان گذشته متوجه مي شویم که عربستان 
هدف بزرگتری در ســر داشته و با اشراف به این اصل که فوتبال می تواند تصویر 
مالیم تر و بروزتری از عربستان به خارج از این کشور ارائه بدهد و منبع تغییرات 
درون این کشور باشد، در این رشته سرمایه گذاری کرده و الزامات حرفه ای شدن 

را یکی پس از دیگری طی کرده است.
اروه رنار، ســرمربی فرانسوی تیم ملی عربســتان هم تعریف جالبی در این 
خصوص دارد و مي گوید:»کارنامه رونالدو به منزله نورافکنی برای عربستان است. 
حضور او در عربســتان باعث می شود تا این کشور زیرنور او خیلی سریع در دنیا 
شناخته شود. وقتی رونالدو، عربســتان را انتخاب کرد تعجب نکردم. چون این 
کشور یکی از دولت هایی است که توانایی جذب بازیکنان سرشناس را دارد. وقتی 
عربســتان در جام جهانی آرژانتین را شکست داد چهره جدیدی از خود به دنیا 

نشان داد و در نهایت باعث شد رونالدو به عربستان بیاید.«
در عمل هم اینگونه است، انتقال رونالدو با هیچ کدام از ستاره هایی که تا کنون 
پا به فوتبال قاره کهن گذاشته اند قابل قیاس نیست. این اقدام عالوه بر آنکه نام 
النصر و لیگ عربستان را سر زبان ها انداخته، نشان از قصد جدی آنها در استفاده 
تبلیغاتی از ورزش دارد و مشخص شده که این کشور حتی می خواهد در یک دهه 

آینده، برای میزبانی جام جهانی و المپیک درخواست بدهد.
با این تغییرات دیگر باید گفت که فوتبال آســیا یک قطب بزرگ پیدا کرده 
است؛ کره جنوبی و ژاپن یک حریف قدرتمند در خاورمیانه دارند و با این اوصاف 
جای زیادی برای خودنمایی فوتبال ایران در روزهای بی برنامگی و چرخیدن بر 

دور باطلی که روز به روز پیکر آن را نحیف تر مي کند، نخواهد ماند.
نکونام، ســرمربی فوالد که تیمش ماه آینده به عنوان تنها نماینده ایران در 
رقابت های آســیایی با تیم الفیصلی عربســتان بازی دارد، تحلیل جالبی در این 
خصــوص دارد و مي گوید؛ »یکســری قوانین در کشــورمان داریم که خودزنی 
می کنیم. 5۰ فوتبالیســت نخبه ما تبدیل به 5 فوتبالیست نخبه شده است.اگر 
تیمی می تواند! برود و آنها را ببرد. من مقابل الشارجه بازی کردم. بروید و ببینید 
با چه بازیکنانی هســتند.دیگر فوتبال ایران نمی تواند الهالل و النصر را شکست 
بدهد. تمام شــد دیگر. باید خداحافظی کنیم چون خودمان خومان را می زنیم و 

نمی گذاریم فوتبالمان با این شرایط رشد کند.«
با الگوبرداری عربستان از فوتبال اسپانیا، بی راهه نیست که بگوییم این کشور 

»یک شبه ره صد ساله را میرود.«
شــکل رقابت تیم ها تغییر کرده. آنچه در عصر جدید فوتبال تفاوت ها را رقم 
مي زند، »اقتصاد« تیم ها اســت. کافی اســت حق پخش تلویزیونی 8۰ میلیون 
دالری یک فصل لیگ عربســتان را با درآمد بسیار ناچیز باشگاه های فوتبالمان 
مقایســه کنیم. فقط در یک رقم از درآمدهای ثابت، غیر از اسپانسری پیراهن، 
تبلیغات محیطی، فروش البســه و... هر باشگاه عربستانی سالیانه 5 میلیون دالر 
درآمــد ثابت از این بابت دارد. متاســفانه باید پذیرفت که بدیهی ترین نیازهای 
امروزی فوتبال جهان همچنان در کشــورمان مباحث حل نشده ای اند که عدم 
توجــه به آنها، در آینــده مي تواند نتیجه ای تلخ را بــرای فوتبالمان رقم بزند و 
دست تیم های ما را مقابل رقبای همیشگی مان خالی بگذارد. مطمئنا این پایان 
رویاپردازی و جاه طلبی فوتبالی کشورهای منطقه نیست، رونالدو پای ستاره های 
دیگــر فوتبال را به تیم های منطقه بــاز خواهد کرد و با این اوصاف حداقل روی 

کاغذ باید بگوییم بازی را به رقیب سنتی مان باختیم.
منبع: خبرآنالین 

راز بزرگ ساوتگیت فاش شد
گرت ســاوتگیت با وجود 
ایــن که تیمــش را به نیمه 
نهایی جــام جهانی ۲۰۱8 و 
یورو ۲۰۲۰ رســانده  فینال 
بود، به استعفا از سرمربیگری 
انگلیس فکر کرد. به گزارش 
 ،RMC ایســنا و به نقل از
انگلیس قبل از ورود به قطر 
با مشــکل مواجه شد و بازیکنان این تیم پس از باخت ۴ بر صفر در خانه مقابل 
مجارستان در لیگ ملت ها در ژوئن هو شد. ساوتگیت سپس به این فکر کرد که 
اعالم کند جام جهانی آخرین تورنمنت او خواهد بود تا حمایت بیش تری را داشته 
باشد. ساوتگیت به بی بی سی اسپورت گفت: من هرگز نمی خواهم در موقعیتی 
قرار بگیرم که حضور من تاثیر منفی بر تیم داشــته باشد. اولین چیزی که شما 
به عنوان یک مربی می خواهید این است که حضور شما تفرقه انگیز نباشد و مانع 
از عملکرد تیم شما نشود. ساوتگیت انگلیس را به مرحله یک چهارم نهایی جام 
جهانی در قطر هدایت کرد، جایی که آن ها به فرانسه باختند. این مربی 5۲ ساله 
در یورو ۲۰۲۴ نیز سرمربی انگلیس است و قرارداد فعلی سرمربی انگلیس تا سال 

۲۰۲۴ اعتبار دارد.

اخراج جانشین تن هاخ از آژاکس
از  آمستردام پس  آژاکس 
تساوی مقابل اف سی ولندام، 
آلفرد شرودر را از هدایت این 
تیم برکنار کــرد. به گزارش 
ایســنا و به نقل از اســتار، 
آژاکس آمستردام راه خود را 
از آلفرد شرودر، سرمربی تیم 
جدا کرد. این باشگاه پس از 
تســاوی مقابل اف سی ولندام این خبر را اعالم کرد. قرارداد این مربی 5۰ ساله 
با آژاکس تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ اعتبار داشــت. با این حال امتیازهای از دست رفته 
زیاد و پیشرفت نکردن تیم دلیل اصلی این تصمیم بود و مدیران باشگاه دیگر به 
همکاری بیش تر با او اعتماد نداشتند. ماتیاس کالتنباخ، دستیار شرودر نیز کنار 
گذاشــته شده است. آژاکس پس از ۱8 بازی در رده پنجم لیگ اردیویسه هلند 
قرار دارد و در حال حاضر هفت امتیاز کم تر از فاینورد روتردام صدرنشــین دارد. 
ادوین فان در سار، مدیر آژاکس گفت: این یک تصمیم دردناک اما در عین حال 
ضروری اســت. پس از شروع خوب فصل، ما امتیازات زیادی را بی دلیل از دست 
دادیم. شرودر تابستان گذشته پست مربیگری را به عهده گرفت تا جانشین اریک 

تن هاخ شود که به باشگاه منچستریونایتد انگلیس نقل مکان کرد.

نگاه

اخبارکوتاه

پنجره نقل و انتقاالت اســتقالل به خاطر پرداخت بدهی 
میلیچ و پین باز شــد، اما هنوز خوان ســومی باقی مانده 
است. پرونده مالی استرا هر روز به خاطر نوسان بازار ارز باال 
می رود! یعنی اگر تا چند روز پیش استقالل می توانست این 
پرونده را با پرداخت 5۰ میلیارد ببندد، حاال چیزی نزدیک 
8۰ میلیارد باید هزینه کند و اگر کمی دیگر دســت روی 
دســت بگذارند این مبلغ باالتر هم می رود. چنین اتفاقی 
برای باشگاهی که دائماً از بحران مالی دم می زند خودزنی 
اســت و مدیران اســتقالل باید هر چه زودتر پرونده مالی 
استرا را ببندند تا بیش از این متضرر نشوند. از سوی دیگر 
این روزها برخورد باشــگاه استقالل با سرمایه های خودش 
همچون ســیاوش یزدانی نیز جای تأمل دارد و تاکنون با 
انتقاد کارشناســان مواجه شده. البته در البه الی این اخبار 
باید ماجرای معلول شــدن پادوانــی که حاصل حضورش 
در تیم اســتقالل بود را نیز اضافه کرد. تمام این بهانه های 
خبری باعث شده تا فتح اهلل زاده و سایر مدیران استقالل در 
صدر اخبار باشــند. به همین دلیل به سراغ امیررضا واعظ، 
مدیرعامل ســابق اســتقالل رفتیم تا اتفاقات اخیر باشگاه 

استقالل را همراه با او واکاوی کنیم.
 استقالل توانســت بدهی میلیچ و گابریل پین را 
پرداخت کند؛ با وجود شــرایط اقتصادی و نوسانات 
قیمت ارز نظرتان در خصوص پرونده استرا چیست؟

به هر حال شــرایط ارزی کشور پر نوسان است و باشگاه تا 
می تواند بایــد از گرفتن مربی و بازیکن خارجی خودداری 
کنند. باید توجه داشــته باشــند که در چنین شــرایطی 
می توانند بازیکنــی در داخل با همان توانایی جذب کنند. 
متأســفانه چون باشــگاه های ما دولتی هستند مدیران ما 
فقط یاد گرفته اند پول خرج کننــد و ضرر این کار آنها را 

کارخانجات می دهد. نکته دیگر اینکه با شرایط بازار ارز باید 
هر تعهد مالی که به خارجی ها دارند باید پرداخت کنند تا 

بیش از پیش متضرر نشوند.
پادوانی در استقالل مصدوم شد اما این روزها با بی توجهی 
مدیران باشگاه استقالل مواجه شده! این در حالی است که 
وقتی او مصدوم شد مدیران استقالل در حالتی هیجان زده 

وعده های چشمگیر مالی دادند که با گذشت زمان به دست 
فراموشی سپرده شد!

در دنیای حرفه ای فوتبال اصوالً بازیکنان بیمه می شــوند 
و وقتی این طور مصدوم شــدند، بیمه پول آنها را پرداخت 
می کنــد. نکته اینجا اســت که دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس دولتی هســتند و سازمان های دولتی براساس 

قانون مکلف هستند سرمایه های خود را بیمه کنند. سؤال 
من این است سرمایه این دو باشگاه چیست؟ مگر نه اینکه 
فوتبال به عنوان یک ورزش ســرمایه اش انسانی است، پس 
سرمایه های باشگاه دولتی منابع انسانی اش است. بازیکنان 
برای دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس که دولتی هم 
هستند، سرمایه محسوب می شوند و مکلف هستند طبق 

قانون این سرمایه ها را بیمه کنند.
پس اگر پادوانی بیمه بود می توانست پول خود را از 

بیمه دریافت کند؟
دقیقاً همین طور است. آیا بازیکنی که باشگاهی خریداری 
می کند جزو ســرمایه اش محسوب نمی شــود؟ در چنین 
شــرایطی دیوان محاسبات کشور نباید به این مسأله ورود 
کرده و از باشــگاه استقالل بخواهد چرا سرمایه اش را بیمه 
نکرده اســت؟ این اتفاق پادوانی نمی تواند دوباره برای یک 
بازیکن دیگر پیش بیاید؟ نمونــه ایرانی اتفاق مگر محمد 
پارســا نبود، حاال پادوانی اســت که باید تا آخر عمر روی 
ویلچر باشــد و هیچ تضمینی نیســت که در آینده برای 
بازیکن دیگری پیش نیاید. حــاال پادوانی باید در عنفوان 

جوانی کنج عزلت گزیند!
* نظرتان در خصوص اخراج سیاوش یزدانی چیست؟ 

مگر او سرمایه استقالل نیست؟
من نمی دانم بین سیاوش و سرمربی اش چه گذشته است. 
امــا فقط می دانم که این طرز برخــورد با بازیکن حرفه ای 

نیست. 
در اروپا با سرمایه های خود این طور برخورد نمی کنند. باید 
اگر مربی بازیکنی را نخواست با فروشش بتواند در آمدزایی 
کند. اما در اینجا یک ســؤال پیش می آید در ایران تا کجا 

حق با مربی است؟

فصل نقل و انتقاالت زمســتانی لیگ برتر با جا به جایی 
برخی از بازیکنان لیگ برتری به پایان رسید.

به گزارش ایســنا، پرونده فصل نقل و انتقاالت زمستانی 
لیگ برتر بســته شــد و تیم های لیگ برتــری با جذب 
بازیکنان مدنظرشــان خود را برای ادامه رقابت ها آماده 

خواهند کرد.
اغلــب تیم ها بازیکنان خروجی هم داشــتند و برخی از 
تیم هــا هم با خارج کردن بازیکن از لیســت خود، برای 

جذب بازیکن آزاد جای خالی باز کردند.
باشــگاه های لیگ برتری از این پس تنها می توانند ســه 

بازیکن به عنوان سهمیه آزاد فیفا جذب کنند.
آمــار بازیکنان ورودی و خروجــی تیم های لیگ برتر در 
پایــان فصل نقل و انتقاالتی نیم فصل دوم به شــرح زیر 

است:
سپاهان

بازیکنان ورودی: --
محمدرضا  نژادمهــدی،  محمــد  خروجی:  بازیکنان 
مهدی زاده، رشید مظاهری، رناتو داسیلویرا و محمدرضا 

حسینی )قرضی(
استقالل

بازیکنان ورودی: --
بازیکنان خروجی: سیاوش یزدانی

تراکتور
بازیکنان ورودی: حامد پاکدل

بازیکنان خروجــی: حجت حــق وردی، رضا یزدان 
دوست، سعید واسعی و علی نجفی

ملوان
بازیکنان ورودی: میثم نامور، امیر شهیم

بازیکنان خروجی: --
صنعت نفت آبادان

بازیکنان ورودی: علی فریدون، محمدرضا جلیل مزهر، 

سباستین خراردو پیریز
بازیکنــان خروجی: میرهــادی میرجوان، حســین 

پورامینی، احسان مرادیان و حسین بغالنی
فوالد

بازیکنان ورودی: روبرتو تورس، یوکیا ســوگیتا، سعید 
واسعی، محمد نژادمهدی و سینا مریدی

بازیکنان خروجی: وریا غفوری، احمــد عبداهلل زاده، 
مجید علیاری و آیاندا پاتوسی

پرسپولیس
بازیکنان ورودی: عیسی آل کثیر و لئاندرو پریرا

بازیکنــان خروجی: حامد پاکدل، یورگــن لوکادیا و 
محمد مهدی احمدی )قرضی(

گل گهر سیرجان
بازیکنان ورودی: محمدرضا حسینی )قرضی(

حســین  مهر،  درخشــان  مهران  بازیکنان خروجی: 
نخودکار، امیر دهکار، امیر شهیم، میثم نامور

نساجی
بازیکنان ورودی: محمدرضا مهدی زاده

بازیکنان خروجی: شاهین طاهرخانی، مسعود شجاعی، 
جواد موالیی )قرضی( و اکبر صادقی

نفت مسجدسلیمان
بازیکنان ورودی: محمد مهدی احمدی )قرضی(، رضا 
مغانلو، رضا یزدان دوست، گودرز داودی، مصطفی کیانی، 

محمد احمدی و امین هاشمی فرد
بازیکنان خروجی: میالد باقری، سامان نریمان جهانی 

و مجتبی مقتدایی
ذوب آهن

بازیکنــان ورودی: ســامان نریمان جهــان، عرفان 
معصومی، مهران درخشان مهر و روح اهلل سیف الهی

بازیکنان خروجی: آرمان قاســمی، احسون پنجشنبه، 
دارکو بیدوف، محمدامین درویشی، محمدعلی فرامرزی

هوادار
ابراهیمی،  امید ســینگ، حســین  بازیکنان ورودی: 

مسعود شجاعی، مرتضی منصوری و عارف محمدعلیپور
بازیکنان خروجی: معین عباســیان، فــرزاد جعفری، 
رضا مغانلو، علی درخشــان، ایمان غالمی، علی سبحانی، 

سیروس صادقیان، امیرمحمد خارکش
مس کرمان

بازیکنان ورودی: ران تونگیک، مهیار زحمتکش، فرزاد 
جعفری و معین عباسیان

آوخ،  اســدی، مهرداد  بازیکنان خروجی: محمدامین 
جالل عبدی و میالد پورصف شکن

پیکان

بازیکنان ورودی: رشید مظاهری و علی زارع
بازیکنان خروجی: محمد بلبلی، فرهاد مجدکرمانشاهی، 

ایمان اکبری، محمدرضا رئوفی منش
آلومینیوم اراک

بازیکنان ورودی: علی وطن دوست، محمد مسلمی پور، 
محمدرضــا خلعتبری، میرهادی میرجــوان، محمدرضا 

فالحیان، امیرحسین نعمتی و محمد خردمند
بازیکنــان خروجی: علی دشــتی، میثــم مجیدی، 

محمدعلی دشتیا )قرضی( و والنتینو یوئل )قرضی(
مس رفسنجان

بازیکنان ورودی: محمد امین درویشی
بازیکنان خروجی: علی زارع و مرتضی منصوری

وزیر ورزش اوکراین اعالم کرد در صورتی که ورزشکاران 
روســیه و بالروس اجازه حضور در این مسابقات را داشته 
باشند، کشورش بازی های المپیک ۲۰۲۴ را تحریم خواهد 
 ،sportbuzzer کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت
اوکراین تهدید کرده اســت که اگر ورزشــکاران روسیه و 
بالروس اجازه شــرکت در المپیــک ۲۰۲۴ را پیدا کنند، 

بازی های المپیک تابستانی پاریس را تحریم خواهد کرد.
وادیــم گوتزایــت، وزیــر ورزش اوکراین گفــت: کمیته 
بین المللی المپیک و سازمان های بین المللی از این تصمیم 
مطلع شده اند. کمیته بین المللی المپیک به دنبال راه های 
بازگشت ورزشکاران روسیه و بالروس به میادین بین المللی 

ورزش است که با واکنش اوکراین روبه رو شده است.
گوتزات تاکید کرد: هیچ توافقی با نمایندگان کشــورهای 
تروریســتی امکان پذیر نیســت. تا زمانی که در اوکراین 
جنگ وجود دارد، کشــور او به حمایت از تحریم ها علیه 
روسیه و بالروس ادامه خواهد داد. ورزشکاران این کشورها 
نیز مجاز به رقابت با پرچم بی طرف نیستند. امیدوارم همه 

انجمن ها، ورزشــکاران و کل جهان متمدن توجه دقیقی 
داشته باشند و ما مجبور نباشیم رقابت ها را تحریم کنیم.

کمیته بین المللی المپیک قباًل از فدراسیون های بین المللی 
خواســته بود که به ورزشکاران روســیه و بالروس اجازه 
دهند در مسابقات شــرکت کنند و تحت شرایط خاصی 
جواز حضور در المپیک را کسب کنند. ورزشکاران روس و 
بالروس به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف و 
هم چنین مخالفت های ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین 
نمی توانند در رقابت های ورزشــی اروپایی شرکت کنند. 
کمیته بین المللی المپیک مشــتاق است که ورزشکاران 
روس و بــالروس را بــه عنوان ورزشــکاران بی طرف در 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس بگنجاند که به معنای رقابت آن ها 
زیر پرچم المپیک اســت اما هنوز مشــخص نیست که 
آن ها چگونه می توانند سهمیه المپیک را کسب کنند. در 
المپیک ۲۰۲۴ در مجموع ۳۲ رشته ورزشی و حدود ۱۰ 
هزار و 5۰۰ ورزشکار حضور دارند و به زودی رقابت ها برای 

کسب سهمیه شروع می شود.

مدیرعامل سابق استقالل:

 سیاوش یزدانی سرمایه استقالل است

همه ورودی و خروجی های لیگ برتر در نقل وانتقاالت نیم فصل

اوکراین تهدید به تحریم المپیک پاریس کرد

نقل و انتقاالت زمســتانی فوتبال اروپا در آخرین روزها با 
اخبار و شایعات گوناگون دنبال می شود.

به گزارش ایلنا، به روزترین اخبار و شایعات نقل و انتقاالت 
فوتبال اروپا را می خوانید:

* آرســنال پیشــنهادی 6۰ میلیون پوندی برای جذب 
مویزس کایســدو به عنوان هافبک جدید به برایتون ارائه 

کرده است. پیشنهاد شفاهی 55 میلیون پوندی چلسی در 
ژانویه امسال رد شد زیرا برایتون امیدوار است این بازیکن 
را حفــظ کند؛ اما آرســنال اکنون در حال اصرار اســت. 
مذاکرات وارد مراحل کلیدی برای آینده کایسدو می شود.
* اورتون در آستانه انتصاب شان دایچ به عنوان سرمربی 
جدید به جای فرانک لمپارد اســت. مذاکرات در مراحل 

نهایی قــرار دارد؛ جزئیات قراردادی کــه تا ژوئن ۲۰۲5 
اعتبار دارد در حال مرتب شدن است.

* والنسیا مذاکراتی برای جذب سائول از اتلتیکو مادرید 
با قرارداد قرضی داشــته است؛ مذاکرات برای انجام آن به 
ســرعت در حال پیشرفت است. والنسیا بخشی از حقوق 

سائول را پوشش می دهد. مذاکرات ادامه دارد.
* آلفرد شــرودر سرمربی آژاکس برکنار شد. تصمیم بعد 
از یک تساوی دیگر شب گذشته گرفته شد. شرودر ژوئن 
گذشــته جانشین تن هاگ شد اما باشگاه پس از نتایج بد 

زیاد تصمیم به اخراج او گرفته است.
* اینتر با متئو دارمیان برای تمدید قرارداد تا ژوئن ۲۰۲۴ 

با گزینه ای برای یک فصل دیگر به توافق رسیده است.
* ناتینگهام فارســت به طور جــدی عالقه مند به جذب 
کیلور ناواس به صورت قرضی از پاری ســن ژرمن است. 
دروازه بان کاستاریکایی آماده است تا بازی در لیگ برتر را 
تجربه کند. معامله به پاری سن ژرمن بستگی دارد؛ باشگاه 
فرانسوی بزودی باید تصمیم بگیرد که می خواهد کیلور را 

بصورت قرضی به فروش برساند یا نه.
* چلســی هیچ برنامه ای برای جدایی گابریل اسلونینا به 
صورت قرضی تا پایان فصل ندارد. انتظار مي رود او بماند 
و به کار با تیم ادامه دهد. او شب گذشته با یک سیو مهم 
تبدیل به جوانترین دروازه بان شد که برای اولین بار برای 

تیم ملی آمریکا بازی کرد.
* مذاکرات بین لیدز و یوونتوس برای وســتون مک کنی 
اکنون به خوبی پیش مــی رود. طرفین در حال بحث در 

مورد جزئیات کلیدی هستند. خود بازیکن درمورد انتقال 
چراغ ســبز نشان داده اســت. مذاکرات در ساعات آینده 

ادامه خواهد داشت.
* تورینــوی ایتالیا اکنون مطمئن اســت که ایوان ایلیچ 
را هایجک کرده اســت. المپیک مارســی توافق کاملی با 
باشگاه و بازیکن داشت اما ایلیچ می تواند نظرش را تغییر 

دهد.
* قرارداد پــدرو پورو به عنوان بازیکــن تاتنهام تا ژوئن 
۲۰۲8 با قرارداد پنج ســال و نیم معتبر خواهد بود و نه 
تا ســال ۲۰۲7 ! همه طرف ها مطمئن هستند که انتقال 

را انجام می دهند.
* جانلوکا دی مارتزیو: راجا ناینگوالن هافبک ســابق رم و 
اینتر در آستانه پیوستن به اسپال دارد تا اینبار شاگرد ده 
روسی شــود. اگر اسپال به سری آ صعود کند، قراردادش 

خودکار تمدید می شود.
* مت الو: مارسلو بیلسا سرمربی اسبق لیدز یونایتد اکنون 
برای مذاکره با اورتون در لندن حضور دارد. درکنار اورتون 
او پیشــنهاد مربیگری از سوی تیم ملی مکزیک و آمریکا 

را نیز دارد.
* اتلتیک: زیدان سرمربی فرانســوی اسبق رئال مادرید 
اکنون دو پیشنهاد از مارسی و یوونتوس را روی میز دارد.

*  متئو مورتو: به پاریســن ژرمن پیشنهاد شده است که 
مالکوم وینگر زنیت روسیه را به خدمت بگیرد.

* رسمی: باشگاه ویگان انگلیس سرمربی خود کولو توره 
را تنها پس از دو ماه حضور و انجام 9 مسابقه، اخراج کرد .

آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقاالت فوتبال اروپا


