لیست مازاد ژاوی؛

تصمیم ژاوی هرناندز ،ســرمربی بارسلونا ،برای فروش بازیکنانی
که نیازی به آنها ندارد جدی است .بارسلونا قصد دارد فصل جدید
را با تغییرات بسیار آغاز کند تا اتفاقاتی که در فصل گذشته رخ داد
بار دیگر تکرار نشــود .ژاوی پیش از پایان فصل گذشته شخصا
بــا تعدادی از بازیکنان صحبت کرده و به آنها اعالم کرد جایی در
فهرست بارســا ندارند و بهتراست که به دنبال پیوستن به باشگاه

این چهار بازیکن به تور آمریکا نیایند

جدیدی باشند.
این اتفاق نزدیک به یک ماه و نیم قبل افتاد اما از بین بازیکنانی
که در فهرســت مازاد این مربی قرار داشتند تنها کلمنت لنگله تا
به حال موفق شده بارســا را ترک کند و به صورت قرضی راهی
تاتنهام شود .مارتین برایثویت ،اوسکار مینگوئزا ،ساموئل اومتیتی
و ریکی پوچ دیگر بازیکنان بارســا هســتند که هنوز در این تیم

حضور دارند و قرار اســت از امروز در تمرینات این تیم هم حاضر
شوند.
آنها پیــش از این یک هفته فرصت گرفته بودند تا در این فصل
بتوانند باشــگاهی را برای خودشان پیدا کنند اما در این کار موفق
نشــدند و حاال باید بار دیگــر در تمرینات پیش فصل حضور پیدا
کنند.
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پاسخ پورتو به تیمهای خواهان مهدی طارمی؛

روسونری با  20میلیون یورو بیاید
یک رسانه پرتغالی مدعی شــده است که میالن یک بار دیگر
برای جذب مهدی طارمی اقدام کرده است.
تمایل میالن به جــذب مهدی طارمی ،خبر تازه ای نیســت.
قهرمــان ایتالیا پیش از این به جذب ســردار آزمون نیز نزدیک
شــده بود و چند ماه قبل نیز شــایعاتی درباره احتمال به خدمت
گیری مهاجم بوشهری پورتو مطرح شد و اکنون دوباره این اخبار
به گوش می رسد.
فروردین امســال بود که نشریه توتو مرکاتو ایتالیا در خبری به
عالقه پیولی سرمربی روسونری به جذب مهدی طارمی خبر داد
اما این رســانه ایتالیایی مدعی بود که پورتو برای جدایی ستاره
ایرانی خود درخواســت دریافت مبلــغ  20میلیون یورو کرده که
همین مسئله منجر به انصراف میالن از جذب طارمی شده است.
توتو مرکاتو تنها رســانه معتبری نیســت که به داستان طارمی
و میــان پرداخته بود 3 .ماه پیش رودی گلتی خبرنگار ســایت
اســپورت ایتالیا نیز با اشاره به عملکرد چشمگیر طارمی در لیگ
فوتبال پرتغال و لیگ قهرمانان اروپا در صفحه توئیتر خود نوشته
بود :باشــگاه آث میالن ایتالیا برای به خدمــت گرفتن مهاجم
ایرانــی تیم فوتبال پورتو پرتغال به صورت رســمی اقدام کرده
است.
این خبرنگار مطرح ایتالیایی نوشت :چانه زنی برای تعیین مبلغ
قرارداد طارمی با تیم ایتالیایی از ســوی روســونریها آغاز شده
اســت .بنا به اخبار منتشــره باشــگاه پورتو پرتغال برای فروش
طارمی مبلغ  ۲۰میلیون یورو گذاشته است.

در نهایــت مذاکرات طرفین بــی نتیجه بــود و پرونده جذب
مهدی طارمی توسط میالن بسته شد .آنها قصد داشتند به دلیل
مصدومیت هــای پرتعداد زالتان ابراهیموویــچ ،مهاجم آماده و
باتجربه ای را در اختیار داشته باشند و اکنون که وضعیت تمدید
قرارداد این پیرمرد سوئدی نامشخص است ،میالنی ها دوباره به
سراغ طارمی آمده اند.
وب سایت پرتغالی مرکادو آزول در مطلبی به این موضوع اشاره
کرده و نوشته اســت :میالن همچنان از نزدیک مهدی طارمی
مهاجم پورتــو را دنبال می کند ،اما تاکنــون موفق به جذب او
نشده است .باشگاه ایتالیایی اخیراً دوباره با نمایندگان این بازیکن
ایرانی تماس گرفت ،اما باشگاه پورتو فقط برای پیشنهادات باال،
حاضر به صحبت با طرف مقابل است.
در ادامه این گزارش آمده است :پس از برقراری تماس در طول
فصل گذشــته ،آث میالن برای درک شرایط به خدمت گرفتن
مهدی طارمی به بازار بازگشــته است .برخی بر این باور هستند
که با شــروع مذاکرات ،در صورت رسیدن هر پیشنهادی با مبلغ
 20میلیون یورو ،پورتو حاضر به واگذاری طارمی اســت ،آن هم
در شرایطی که آنها قبل تر مدعی شده بودند با مبلغ کمتر از بند
فسخ ،بازیکن ایرانی را به فروش نمی رسانند.
در بخش پایانی این گزارش آمده اســت :به یاد داشته باشید که
مهدی طارمی وارد ســال ما قبل آخر قراردادش می شود و بند
فسخ آن  60میلیون یورو است .مطبوعات پرتغالی دیروز به عدم
پایبندی باشــگاه پورتو به ریو آوه در مورد خرید این ورزشــکار

هیچکس مدافع بارسا را
نمیخواهد

به نظــر میرســد کــه کار جدایی
ساموئل اومتیتی ،مدافع فرانسوی ،به
مشکل جدی خورده است .اومتیتی در
چند فصل اخیر شرایط خوبی در بارسا
نداشته و همین باعث شده که مدیران
این باشــگاه به دنبال فروش او باشند.
مدیریت ورزشــی این باشــگاه فکر
میکرد که باالخــره موفق به فروش
او شــده و کار انتقال ایــن بازیکن به
باشگاه فرانسوی رن نهایی شده اما شرایط به شکل عجیبی تغییر کرد.
باشگاه رن در آخرین لحظات اعالم کرد که از جذب او منصرف شده و تصمیمش
برای جذب این بازیکن عوض شــده است .اتفاقی که باعث ناراحتی و عصبانیت
مدیران بارسا شــد .گفته میشود دلیل این که باشــگاه رن حاضر به جذب این
بازیکن نشده مشکالت فیزیکی و مصدومیتهای قدیمی اوست که باعث نگرانی
کادر پزشــکی و فنی این باشگاه شده است .از سوی دیگر ،دستمزد باالی او نیز
یکی از دالیل مهم در این تصمیم است.
گفته میشود بعضی از باشــگاههایی که شرایط این بازیکن را در نظر گرفتهاند
از مدیران بارسا خواستهاند تا اجازه انجام آزمایش پزشکی را پیش از نهایی شدن
قرارداد به آنها بدهند ،درخواستی که این باشگاه با آن موافقت نکرده است.
اومتیتی مدتهاســت که مدعی شده تمامی مشــکالت فیزیکی خودش را حل
کرده اما کنار گذاشــته شــدن او از ترکیب بارســا هم باعث ایجاد شک و تردید
در بین بقیه باشــگاهها شده است .حاال شــرایط به شکلی پیش رفته که به نظر
میرســد فروش این بازیکن و رســیدن به توافق مدنظر بارسا برای انتقال او به
تیمی دیگر بســیار دشوار اســت و این باعث نگرانی مدیران بارسا شدند که باور
دارند حفظ اومتیتی در این تیم برای فصل آینده ریسک زیادی دارد.
او البته تنها مغضوب بارســلونا نیست که اوضاع نامشخصی دارد .پیانیچ هم فعال
وضعیت مشــخصی ندارد .پس از پایان قرارداد قرضی میرالیم پیانیچ با باشــگاه
بشیکتاش در فصل گذشــته ،این باشگاه ترکیه ای عالقمند به ادامه همکاری با
این بازیکن تنها پس از انجام  20بازی نبود و البته باشگاه بارسلونا نیز تمایلی به
حفظ این هافبــک ندارد .میرالیم پیانیچ در برنامه های ژاوی هرناندز برای فصل
آینده قرار نداشــته و سرمربی جوان بارســلونا نیز این موضوع را به این بازیکن
اطالع داده است .نشریات اســپانیایی خبر از احتمال انتقال این بازیکن به لیگ
عربســتان داده اند .رودی گارسیا با قراردادی دو ساله هدایت تیم النصر عربستان
را بر عهده گرفته منتهی هنوز تکلیف این انتقال مشخص نشده است.

اشــاره کردند ،اما این موضوع درست نیست .همانطور که امروز
روزنامه آبوال توضیح داد ،تــا به امروز تنها برخی اختالفات بین
آژانس های انتقال بازیکن وجود دارد.
در حال حاضر ســایر رسانه های معتبر پرتغال یا ایتالیا واکنشی
نســبت به این موضوع نداشــته اند .باید دید انتشار دوباره اخبار
عالقه میالن به طارمی تــا چه میزان صحت دارد .آنها پیش از
این تا پای امضای قرارداد با آزمون نیز پیش رفتند ولی این اتفاق
رخ نداد .آیا طلســم حضور یک بازیکــن ایرانی در لباس میالن
شکسته خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که یکی دو روز پیش ،ســایت
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا نام مهدی طارمی را در میان 6
بازیکن آســیایی که در فوتبال اروپا تأثیرگذار بوده اند ،قرار داد.
مهدی طارمی یــک فصل بی نظیر را در پرتغال ســپری کرد.
مهاجــم ایرانی پورتو عالوه بر قهرمانی لیگ ،توانســت در جام
حذفی نیز خوش بدرخشد .او چند وقت دیگر فرصت پیروزی در
سوپرجام پرتغال و کسب سه گانه داخلی را دارد.
طارمی فصل قبل در  47مســابقه ای که برای آبی و سفیدهای
بندرنشــین به میدان رفت ،توانست  26مرتبه گلزنی کرده و 17
بار نیز پاس گل بدهد و ســهم بســزایی در موفقیت تیم سرجیو
کونسیسائو داشت.
در همین رابطه ،وب ســایت فدراســیون فوتبال آسیا اقدام به
معرفی  6بازیکن آســیایی که فصل قبل و در کشورهای اروپایی
نقش تأثیرگذاری داشته اند را منتشر کرده که نام مهدی طارمی

اشکینار پاریسی میشود
کوریره دلو اســپورت ا خبر از توافق
نهایی اینتر و پی اس جی برای انتقال
میالن اشکرینیار داد .پاری سن ژرمن
عالقه بسیاری به جذب اشکرینیار دارد
و مذاکــرات برای خرید این بازیکن از
مدتی قبل آغاز شــده است .روز شنبه
برخی منابع ایتالیایی مدعی شده بودند
که باشــگاه فرانسوی خواهان کاهش
قیمــت مدنظــر اینتر بــرای فروش
اشکرینیار است اما اینتری ها اعالم کردند که به هیچ وجه حاضر نیستند با مبلغی
کمتر از  70میلیون یورو به این انتقال رضایت دهند.
ایــن بازیکن اهل اســلوواکی ،صبح یکشــنبه به مجموعــه تمرینی اینتر
رفت و در تمرینات پیش فصل این تیم حاضر شــد تــا تیمش را همراهی
کند .او در حال حاضر دچار مصدومیتی اســت که در پایان فصل گذشــته
گریبانگیرش شــد و امــروز نیز تمرینات ســبکی انجام داد تا روند درمانی
خودش را طی کرده باشد.
در حالی که به نظر می رسید پی اس جی از جذب اشکرینیار عقب نشینی خواهد
کرد ،کوریره دلو اسپورت گزارش داد که پس از مذاکراتی طوالنی بین دو باشگاه،
اینتر سرانجام به پیشنهاد  5 + 65میلیون یورویی پی اس جی پاسخ مثبت داده و
ستاره اسلواک به زودی راهی پاریس خواهد شد .اشکرینیار مهمترین گزینه لوئیز
کامپوس ،مدیر ورزشــی جدید پی اس جی برای تقویت خط دفاع بود و حاال به
هدف شان نزدیک و نزدیک تر شده اند.
این در حالی است که پی اس جی یک رقیب انگلیسی جدی و قدرتمند را برای
این انتقال شکست داد .چلسی!
با توجه به جدایــی آنتونی رودیگر و انتقال این مدافــع آلمانی به رئال مادرید،
باشــگاه چلسی در جستجوی یک مدافع میانی جدید است و بند آزادسازی باالی
ماتیس دی لیخت باعث شد این باشگاه روی جذب میالن اشکرینیار ،هدف اصلی
پاریسن ژرمن در فصل تابســتان تمرکز کند .در روزهای اخیر چلسی با باشگاه
یوونتوس برای جذب ماتیس دی لیخت وارد عمل شــده بود ،اما بند جدایی 125
میلیون یورویی این مدافع هلندی کار را دشوار ساخته است.
چلســی به این نتیجه رسیده بود که پروژه جذب میالن اشکرینیار از ماتیس دی
لیخت آســانتر اســت و به همین دلیل مذاکرات با اینتر برای نهایی کردن این
انتقال را آغاز کرد .منتهی اینطور که معلوم اســت پاریسی ها سرکیسه را حسابی
شل کرده اند.

نیز در این فهرست دیده می شود.
در گزارش وب ســایت  AFCآمده اســت :در فصل گذشته،
شــاهد شــروع هیجان انگیز ،رشد ،کســب جام ها و افتخارات
شــخصی برای بازیکنان آســیایی در فوتبال اروپــا بودیم .زیرا
بهترین های این قاره همچنان در خارج از کشــور توانایی های
خود را نشان می دادند.
بــا پایان یافتن فصل گذشــته و آمادهســازی برای یک فصل
جدید ،ســایت  AFC.comشــش بازیکنی را معرفی میکند
کــه در فصل  2022-2021در اروپا عملکرد مثبتی داشــتند .در
حالی که نامهای زیادی برای انتخاب وجود داشــت و نامهایی
مانند تاکهیرو تومیاســو ،واتارو اندو ،ســردار آزمون و لی کانگ
نیز تاثیرگذار بودند ،اما در اینجا شــش بازیکنی هستند که پرش
نهایی را برای این ویژگی انجام دادند.

مانچینی :با ایتالیا قهرمان جام
جهانی خواهم شد

روبرتو مانچینی ،ســرمربی تیم ملی
ایتالیا ،مدعی شــد که ایــن تیم را به
قهرمانی جام جهانی خواهد رساند.
ایتالیا تابســتان سال گذشته روزهای
بســیار خوب و جذابی را سپری کرد و
موفق شد جام قهرمانی یورو  2020را
باالی سر ببرد.
با ایــن حال این رونــد موفقیتآمیز
برای آنها ادامــهدار نبود و پس از این
که نتوانســتند در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی به صورت مســتقیم به این
رقابتها صعود کنند ،راهی دیدار پلیآف شــدند و با قبول شکست برابر مقدونیه
شمالی از حضور در قطر بازماندند.
این اتفاق کابوســی تمام عیار برای فوتبال ایتالیا به حساب میآید ،چرا که آنها
پیش از این در جام جهانی  2018روسیه نیز غایب بودند و دو دوره غیبت متوالی
در این مسابقات برای آنها باورنکردنی است اما به نظر میرسد که چنین شکستی
باعث تضعیف روحیه سرمربی این تیم نشده است.
مانچینی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت اظهار داشت «:از وقتی
که ســرمربی تیم ملی ایتالیا شــدم یک هدف در ذهنم داشتم و آن هم قهرمانی
یورو و جام جهانی بود .یک سال پیش جامی در دستم داشتم و با خودم گفتم که
حاال باید به دنبال کسب آن جام دیگر باشم».
او در پاســخ به این ســوال که با وجود شــرایط پیش آمده همچنان امیدوار
است که به این هدف برســد گفت «:البته که من همان زمان به جام جهانی
امســال فکر میکردم که شــرایط برای حضور ما در آن فراهم نشــد اما باید
بگویــم که بله ،من همچنان فکر میکنم که ما میتوانیم قهرمان جام جهانی
شویم»
ایــن مربی ایتالیایی درباره شــرایط ســخت پس از شکســت برابر مقدونیه
شــمالی اضافه کرد «:من متوجه شــدم که در موقعیت بســیار دشواری قرار
گرفتــهام .پس از پیروزی در ویمبلی هم به این که کنارهگیری کنم فکر کرده
بودم اما یک ســال و نیم بعد جام جهانی بود و پس از شکست برابر مقدونیه
واقعا به استعفا فکر کردم».
پس از باخت فاجعه بار تیم ملی ایتالیا مقابل مقدونیه شــمالی در مرحله پلیآف
جام جهانی و ناکامی در رسیدن به این تورنمنت،شایعات زیادی در مورد احتمال
جدایی روبرتو مانچینی مطرح شــد .اما در نهایت این ســرمربی ایتالیایی تصمیم
گرفت روی نیمکت آتزوری مانده و پیش از یورو  2024شرایط را دگرگون سازد.

مهدی طارمی (پورتو ،ایران)
او توانســت در فصــل  2020 – 2019و در حالیکه برای ریو
آوه بــازی می کرد ،جایــزه بهترین گلزن لیــگ برتر پرتغال را
کسب کند .او در فصل نخست حضورش در غول فوتبال پرتغال
یعنی پورتو 23 ،گل در تمامی رقابت ها به ثمر رســاند از جمله
ضربه قیچی برگردان معروف او به چلســی در رقابت های لیگ
قهرمانان اروپا.
طبیعی بود که اکنون بپرســیم آیا مهدی طارمی می تواند این
موفقیت ها و آمارش را بهبود ببخشد؟
مردی که تا ســن  22ســالگی در ســطح دوم فوتبال ایران
فعالیــت می کرد ،در اثبات اشــتباه شــکاکان مهارت دارد و
فصل  22-2021نیز فصل دیگری بــود که او دقیق ًا این کار
را انجام داد.

واکنش توخل به شایعه جذب
رونالدو :چیزی نمیگویم!

واکنش تومــاس توخل ،ســرمربی
چلســی ،به شــایعه جذب کریستیانو
رونالدو بــه بحث در این بــاره دامن
زد .رونالــدو بــه مدیــران باشــگاه
منچســتریونایتد اعــام کــرده که
تصمیمی برای ادامه حضور در این تیم
نــدارد و قصد دارد اولدترافورد را برای
دومین بار ترک کند.
نام باشــگاههای بســیاری به عنوان
مقاصد احتمالی این بازیکن مطرح شــده بود اما گفته میشد که چلسی بیشترین
شانس را برای جذب این بازیکن در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی دارد.
روز گذشــته روزنامه انگلیســی دیلی میل مدعی شده بود که تاد بولی ،مالک و
مدیر باشــگاه چلســی ،عالقه زیادی به جذب رونالدو دارد و معتقد است که این
ستاره پرتغالی میتواند از نظر بازاریابی و برندسازی برای این باشگاه بسیار مفید
باشد اما در نهایت به توخل اعالم کرده که تصمیم نهایی با او خواهد بود.
ایــن روزنامه همچنین خبــر داده بود که این مربی آلمانــی عالقهای به جذب
رونالدو ندارد و نگران اســت که حضور او در اســتمفوردبریج باعث برهم خوردن
نظم تیمش شده و مشکالتی مشابه اتفاقاتی که برای تیم اوله گونار سولسشر رخ
داد برای او تکرار شود.
اما حاال یکی از صفحات هواداری چلسی در اینستاگرام ویدیویی را منتشر کرده
که باعث شــده شایعه پیوستن رونالدو به این باشــگاه لندنی بیش از پیش قوت
بگیرد.
در ایــن ویدیو ،توخل در حال امضای عکس برای چند نفر از هواداران چلســی
اســت که یکی از آنها از او میپرسد آیا چلسی قرار است کریستیانو رونالدو را به
خدمت بگیرد یا خیر .توخل لبخندی به پهنای صورت زده و پاسخ میدهد «:من
چیزی در این باره به شما نخواهم گفت».
این واکنش باعث شــده که بسیاری از هواداران چلســی و کاربران شبکههای
اجتماعی معتقد باشــند که مذاکرات برای انجام این انتقال در جریان اســت و در
واقع رفتار توخل را مهر تاییدی بر این شایعات دانستهاند.
این مربی آلمانی از شرایط مهاجمان تیمش راضی نیست و انتقال روملو لوکاکو
به اینتر نیز باعث شــده که او به صورت جــدی به دنبال جذب مهاجم در پنجره
تابستانی باشد .پیش از این او از مدیران چلسی خواسته بود که هرچه زودتر برای
جذب دمبله از بارســلونا اقدام کنند .اقدامی که با توجه به تمدید او با بارسا دیگر
عملی نیست .شاید چلسی ناچار شود رونالدو را جذب کند.

عبور از فدرر ،یک نفس تا نادال

 6سال بعد از جدایی ؛

جوکوویچ،فاتحشایستهویمبلدون

پل پوگبا به یوونتوس برگشت

تنیســور صربستانی با عبور از سد حریف استرالیایی
خودش به هفتمین عنــوان قهرمانی در رقابتهای
ویمبلدون دست پیدا کرد.
نواک جوکوویچ صربســتانی برای کســب بیست
و یکمیــن عنوان خودش در رقابتهای گرنداســلم
به مصاف نیک کیریوس اســترالیایی رفت .تنیسور
استرالیایی که برای اولین بار در طول دوران ورزشی
خودش به فینال یک گرنداسلم رسیده بود ،به مصاف
جوکوویچــی میرفت که پیش از ایــن در دو دیدار
روبهرو ،او را شکســت داده بود .قابل پیشبینی بود
که این تنیســور در ست اول با توپ ُپرتری به زمین
بیایــد و همین اتفاق هــم رخ داد .کیریوس با تکیه
بر ســرویسهای ســهمگین خودش از تنها غفلت
جوکوویچ اســتفاده کرد و توانســت با بریک کردن
زودهنگام نولــه ،از حریف قدرتمنــد خودش پیش
بیفتد و در ادامه با گرفتن گیمهای سرویس خودش
توانست ست اول را با نتیجه  6-4از آن خود کند.
در ســت دوم اما نواک جوکوویــچ اصطالحا قلق
حریفش را به دســت آورد و با چرخاندن بیش از حد
توپ در زمین کیریوس و خســته کردن این بازیکن،
در گیم دوم سرویسهایش او را بریک کرده و 4-1

پیش بیفتد .جوکوویچ تا گیم آخر ســرویس خودش،
به خوبی در گرفتن امتیازها متمرکز بود تا این که در
این گیم ابتدا از حریف بلندقامت خودش  40-0عقب
افتاد اما به طرز شــگفتانگیزی وضعیت را برابر کرد
و روی اولین ســتپوینتی که به دست آورد ،گیمش
را هولد کرد تا با نتیجه  6-3فاتح ست دوم شود.
نیک کیریوس در ســت سوم به فرم خوب خودش
برگشــت و توانست ســرویسهای خوبش را روانه
زمیــن جوکوویچ کنــد و تا گیم پنجم سرویســش
خوب پیش رفت تا اینکه جوکوویچ به عنوان یکی از

بهترین دریافت کنندگان سرویس او را بریک کرد و
با هولد کردن سرویس خودش این ست را هم 6-4
به نفع خودش به پایان برد.
در ســت چهارم هم دو تنیسور پایاپای پیش رفتند
تا کار بــه تایبریک بکشــد .در تایبریک اما مطابق
انتظارات جوکوویچ با تمرکز خارقالعاده همیشگیاش
توانست حریف اســترالیایی را مقهور قدرت خودش
کند و این ست را هم  7-6برنده شود تا به هفتمین
قهرمانی خودش در گرنداســلم ویمبلدون دست پیدا
کرده و در مجموع بیســتویکمین گرنداسلم دوران
ورزشیاش را کسب کند.
صربیناتور بعد از حواشــی باورنکردنی در استرالیا و
از دســت دادن رولنگاروس با قبول شکســت برابر
رقیب همیشــگی ،بار دیگر ویمبلدون را فتح کرد تا
نشان دهد به حق یکی از مهمترین ورزشکاران عصر
حاضر دنیا است.
جووکوویچ با این عنوان بــا رکورد هفت قهرمانی
پیت ســامپراس افســانهای برابری کرد و پشت سر
فدرر با هشــت قهرمانی قرار گرفت .با این قهرمانی
جوکوویچ از  20عنوان گرنداسلم فدرر پیشی گرفت و
حاال تنها یک قهرمانی با نادال فاصله دارد.

پل پوگبا ،ســتاره فرانســوی 6 ،ســال بعد از
جدایــی از یوونتوس ،بار دیگر به این باشــگاه
تورینی برگشت.
باشــگاه یوونتــوس با انتشــار ویدیویــی به طور
رســمی بازگشــت پوگبا به این باشــگاه را اعالم
کرد .این هافبک فرانســوی که در ســال  2012از
منچستریونایتد به یوونتوس پیوست ،در سال 2016
با انتقالی رکوردشــکن و  105میلیــون یورویی بار
دیگر راهی الدترافورد شد اما در سالهای حضور در
منچستریونایتد نتوانست انتظارات را برآورده کند و در
نهایت با پایان قراردادش با شــیاطین سرخ در فصل
گذشته ،از این باشگاه جدا شد.
او که چند روز قبل با اســتقبال پرشــور هواداران
در تست پزشکی یووه شــرکت کرد ،اکنون به طور
رســمی به عنوان بازیکن جدیــد بیانکونری معرفی
شد .پوگبا در اولین مقطع حضورش در یووه در 178
بازی 34 ،گل به ثمر رساند و  40پاس گل داد.
این هافبک  29ســاله قراردادی  4ساله با دستمزد
ســالیانه  8میلیون یورویی بــا یوونتوس امضا کرده
اســت .پوگبا در بازگشت بار دیگر پیراهن شماره 10
یوونتوس را به تن خواهد کرد که در چند فصل اخیر

در اختیار پائولو دیباال بود .این ستاره آرژانتینی در این
تابســتان از یووه جدا شد اما هنوز مقصد بعدی اش
مشخص نیست.
این انتقال آزاد در حالی صورت گرفته که یوونتوس
در  5سال اخیر هزینه زیادی برای خریدهای تابستانی
انجام داده ولی در کسب قهرمانی چمپیونزلیگ ناکام
بوده است .از ســال  ۲۰۱۸یوونتوس در بازار نقل و
انتقاالت خریدهای سرســام آوری انجام داده و تنها
یک هدف نیز داشــته و آن هــم قهرمانی در لیگ
قهرمانان بوده اما تاکنون به این هدف نرسیده است.

تابســتان  2018پس از هفتمین اسکودتوی متوالی
آنها چندین خرید بزرگ انجام دادند.
بانوی پیر ،کریســتیانو رونالدو را بــا  ۱۱۷میلیون
یورو ،ژوائو کانسلو را با  ۴۰.۴میلیون یورو ،داگالس
کاستا را با  ۴۰میلیون یورو ،لئوناردو بونوچی را با ۳۵
میلیون یورو و امــره جان را بهصورت آزاد بهخدمت
گرفت .این در حالی است که یوونتوس پائولو دیباال،
ســامی خدیرا ،ماریو مانژوکیچ ،خــوان کوادرادو و
میرالم پیانیچ را در ترکیب داشت.
ســال بعد ،آنها بــا خرید ماتیــاس دی لیخت با
 ۸۵.۵میلیون یورو رکورد زدند .در ادامه دانیلو ،دژان
کولوسفســکی ،کریســتیان رومرو ،لوکا پلگرینی و
مریح دمیرال را خریداری کردنــد و بوفون را نیز از
پاریســن ژرمن به تیم برگرداندنــد ولی باز هم در
قهرمانی در لیگ قهرمانان ناکام ماندند.
در ســال  ،۲۰۲۱آنها  ۱۵۵میلیون یورو برای جذب
آرتور ،نیکولو رووال ،آلوارو موراتا و روالندو ماندراگورا
هزینه کردنــد با این حال ،همه چیــز در آن فصل
برای یووه بد پیش رفت و آنها در مرحله یکهشــتم
نهایی لیگ قهرمانان اروپا توسط پورتو حذف شدند و
نتوانستند سری آ را ببرند.

