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  آژاکس
بار دیگــر ایــن آژاکس توســط 
غــارت  بــزرگ  باشــگاه های 
شــد. تن هاخ، ســرمربی تیم به 
منچســتریونایتد رفت و لیساندرو 
مارتینــس و آنتونی را بــا خودش 

دورتموند رفت و سپس فهمید سرطان برد، سباســتین هالر به 
دارد و 2 بازیکن به نام گراون برخ و نصیر مزروعی به بایرن منتقل 
شدند تا باشــگاه هلندی به پردرآمدترین باشــگاه جهان در این 
پنجره نقل وانتقاالتی تبدیل شــود؛ آژاکــس )2۱۶.۰۷ میلیون 
یــورو(، منچسترســیتی )۱۵۹.۹ میلیون یورو(، اســپورتینگ 
لیســبون )۱۱۹.3 میلیون یورو(، برایتون)۱۱3.۹ میلیون یورو(، 
لیدز )۱۰۷.۹ میلیون یورو(، بنفیــکا )۱۰۶.3میلیون یورو(، لیل 
)۹۹ میلیون یورو(، یوونتوس )۹۸.۶۵میلیون یورو(، بایرن مونیخ 
)۹۵.۹میلیون یورو( و موناکــو )۹۵میلیون یورو(. این ارقام جدا از 
هزینه ای است که باشــگاه ها برای خرید بازیکن داشته اند. آلفرد 
شرویدر، ســرمربی آژاکس قیمت ها را غیرواقعی و دیوانه کننده 
خواند و گفت آنتونی و دیگران ارزش چنین ولخرجی هایی را ندارند.

  لورکوزن
باشــگاهی که ســردار آزمون را 
در ترکیــب خــود دارد و در آغاز 
بوندس لیگا نتایجی ناامیدکننده 
گرفته، بعد از واگذاری ایکر براوو 
به رئــال مادرید، اقــدام به جذب 

از چلســی کرد. کالوم هادسون اودوی، یک بازیکن ملی پوش 
وینگر 2۱ ساله چلسی در انتقالی قرضی و با قراردادی یکساله به 
لورکوزن پیوســت. این قرارداد بند دائمی شدن ندارد و چلسی 
می تواند حتی در همین ژانویه، او را به استمفوردبریج برگرداند. 
هادسون اودوی که از ۷ سالگی عضو چلسی بوده، فصل قبل تنها 
۱۵ بار در لیگ برتر به میدان رفت و اکنون برای اولین بار، از جمع 

آبی ها جدا می شود. او 2 سال قبل، مورد توجه بایرن مونیخ بود.

  پاریس
زور امباپه به نیمار نرســید و این 
بازیکن در پاری سن ژرمن ماند اما 
خیلی ها جدا شدند؛ پاردس قرضی 
به یوونتوس منتقل شد، دی ماریا 
به عنوان بازیکن آزاد به همین تیم 
رفت و بازیکنانی مثل درکســلر، اره را، ایــکاردی و... یا رفته اند 
یا ممکن است در ســاعت های آینده تیم را ترک کنند. ادریسا 
گانا گی، هافبک 32 ساله و ســنگالی پاری سن ژرمن قراردادی 
2ساله به عالوه یک سال اختیاری با اورتون امضا خواهد کرد. او در 
جمع تافی ها دستمزد ساالنه 3 میلیون یورو در سال را دریافت 
می کند. در خط هافبک بازیکنان زیادی خریداری شــدند که 
آخرین شــان فابین روئیس بود. این هافبک 2۶ ساله اسپانیایی 

ناپولی با امضای قراردادی ۵ ساله به ارزش 2۱.۵ میلیون یورو به 
پاری سن ژرمن پیوست. او سال2۰۱۸ از بتیس به ناپولی پیوست 
و فصل قبل، در 32 بازی سری آ، ۷ گل زد و ۴ پاس گل داد. بازیکنان 
جدید پاری سن ژرمن در تابســتان2۰22؛ نونو مندس )تبدیل 
قرارداد قرضی به قطعی- 2۰ ســاله(، ویتینیا )22ساله(، هوگو 
اکیتیکه )2۰ســاله(، نوردی موکیله )2۴ساله(، رناتو سانچس 
)2۵ساله(، فابین روئیس )2۶ساله( و کارلوس سولر )2۵ ساله(. 
لوئیس کامپوس، مدیر جدید ورزشی باشگاه همه خریدها را از 

بازیکنان جوان انجام داده است.

  تاتنهام
کونته که با وجود سبک دفاعی اش 
خریدهای زیــادی در خط حمله 
داشته، برای دفاع هم بیکار ننشست. 
او قرارداد کریســتین رومــرو را که 
قرضی از آتاالنتا به تاتنهام آمده بود، 
قطعی کرد. رگیلون هم قرضی به اتلتیکو مادرید پیوست و اندومبله 
قرضی به لیون منتقل شد. هری وینکس 2۶ ساله نیز با عقد قراردادی 

قرضی به مدت یک فصل به سمپدوریا پیوست.

  بارسلونا
فرنکــی دی یونــگ ممکن اســت 
تصمیم بگیرد پیشــنهاد چلسی را 
بپذیرد. پیشنهاد دستمزد چلسی 
قابل توجه است؛ ۱۸میلیون یورو در 
سال. بارســلونا می خواهد سرجینیو 
دست، مدافع راست 2۱ ساله و انگلیسی خود را با بند خرید دائمی به 
منچستریونایتد قرض بدهد. این بازیکن ابتدا پیشنهاد من یونایتد را رد 
کرده بود اما اکنون در حال بررسی آن است. این انتقال به خروج آرون 
ون بیساکا نیز بستگی دارد. احتمال انتقال مارکوس آلونسو از چلسی 
به بارسا افزایش یافته و این خرید با ۱۰میلیون قابل انجام است. ممکن 
است بارسا در روز آخر زور آخر را برای خرید برناردو سیلوا از من سیتی 

بزند. اگر ممفیس نتواند تیمی پیدا کند در نوکمپ خواهد ماند.

  چلسی
الیــور مینتزالف، مدیــر الیپزیش 
فروش یوشکو گواردیول به چلسی 
را رد کرد. وســلی فوفانــا مدافع 
2۱ ساله و فرانســوی لسترسیتی 
قرارداد ۶ ساله خود به ارزش ۸2 میلیون 
یورو را با چلسی رســما به امضا رساند. باشــگاه چلسی پیشنهاد 
دستمزد ۱۸ میلیون یورو خالص در ســال را به فرنکی دی یونگ 
هافبک 2۵ ساله و هلندی بارســلونا ارائه کرده است. انتقال حکیم 
زیاش، وینگر 2۹ ساله و مراکشی چلســی به آژاکس به دلیل رقم 
درخواســتی باالی آبی های لندن به صورت کامل منتفی شد و او 

یک فصل دیگر در این تیم خواهد ماند.

تور لحظه آخری
در روز آخر نقل وانتقاالت اتفاقات زیادی رخ خواهد داد

 به آخرین لحظه های پایان مهلت نقل وانتقاالت تابستانی اروپا نزدیک می شویم؛ فصلی که به اندازه 
سال قبل  جذاب نبود. حاال ببینیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است تا شاید کمی اوضاع تغییر کند.

بالفاصله پس از شکست چلســی در زمین ساوتهمپتون 
فشارها برای خرید بازیکن در این باشــگاه افزایش یافت. 
مالکان جدید آمریکایی کــه این باشــگاه را از آبراموویچ 
خریده اند، سریع دست به کار شــدند و به چندین بازیکن 
پیشنهاد دادند. فرنکی دی یونگ و گواردیول )الیپزیش( 2 
تن از آنها بودند. حتی برخی رسانه ها از خبر توافق کریستیانو 
رونالدو با چلسی پرده برداشتند اما انگار سرنخ داستان در 
جای دیگری است و مهاجم مدنظر توماس توخل قرار است 
به فوتبال ایران ربط داشته باشد. یکی از روزنامه های پرتغالی 
به نام ابوال ادعا کرد چلســی برای خرید مهدی طارمی به 
پورتو پیشنهاد داده است. اولین بار یکی از صفحات هواداری 
پورتو چنین خبری را منتشــر کرد. این صفحه نوشت که 
پیشنهاد 2۵ میلیون یورویی چلســی روی میز پورتو قرار 
گرفته و باشگاه پرتغالی می خواهد با این پیشنهاد موافقت 
کند. پس از این شایعه گویا کونسیســائو، سرمربی پورتو 

تهدید به اســتعفا کرده. طارمی 2 سال پیش به چلسی که 
در همان فصل قهرمان اروپا شد با ضربه قیچی برگردان گل 
زده بود و این نخستین باری نیست که شایعه انتقال او به این 
باشگاه انگلیسی مطرح می شود. پورتو شاید سال آینده در 
فاصله یک فصل مانده به پایان قــرارداد این بازیکن که آن 
زمان 3۱ساله می شود نتواند مبلغی نزدیک به این پیشنهاد 
2۵میلیون یورویی دریافت کند. لیگ پرتغال و 3 باشــگاه 
بزرگ این کشور در 3 فصل اخیر ســتاره های زیادی را به 
باشگاه هایی مثل لیورپول، منچستر، پاری سن ژرمن و... داده 
است. گویا پیشنهاد خرید طارمی را فردی ایرانی به نام بهداد 
اقبالی که سهامدار چلسی است داده است. گفته می شود 
پیراهن شماره۹ آبی های لندن برای این مهاجم ایرانی کنار 
گذاشته شده است و حاال باید دید این خیر یا همان شایعه 
جذاب در آخرین ساعات نقل و انتقاالت به حقیقت تبدیل 

می شود یا خیر.

 یک شایعه
قوی و جذاب
پیراهن شماره۹ چلسی برای طارمی M
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در ساعات پایانی پنجره نقل وانتقاالت تابستانی باز هم بازیکنانی 
از رئال به بیرون پرت می شوند؟

پنجره یکطرفه مادرید

داستان یک جدایی
خوسه فلیســک دیاس، خبرنگار اسپانیایی یکی از 
دالیل جدایی کاسمیرو و پیوستنش به منچستر را 
فاش کرده. از این قرار که چند هفته گذشته کارلتو با 
کاسمیرو، مودریچ و تونی کروس دیداری داشته و به 
آنها استراتژی خط هافبک این فصل را توضیح داده 
که دیگر مثل گذشته در اولویت همیشگی نیستند 
و به مرور باید جای خود را بــه هافبک های جوان تر 
بدهند و تجربه شان را در اختیار آنها بگذارند. شاید 
این یکی از دالیل جدایی کاســمیرو بوده. باشــگاه 
درنظر دارد برای فصل آینده با لیورپول بر سر خرید 
جود بلینگام انگلیســی از دورتمونــد رقابت کند تا 
این بازیکن هم به تدریج جای مودریچ را در ترکیب 
بگیرد. مودریچ فعال آنقدر محبوب است که در همه 
ورزشگاه ها ایستاده تشویق می شود اما باشگاه تردید 
دارد که کیفیت او در فصل آینده و در 3۷سالگی هم 

اینقدر عالی باشد.

اردوگاه رقیب
رئال امسال یک بازیکن ۱۵ساله را از اتلتیکو مادرید 
خرید. این اتفاق چند سال پیش درباره تئو ارناندس 
هم رخ داده بود. اینها اتلتیکــو را عصبانی می کند. 
برای همین تیم دوم شــهر مادرید یک رئالی دیگر 
را به ترکیب خود اضافه کرده است. سرخیو رگیلون 
تازه ترین بازیکنی است که بعد از پوشیدن پیراهن 
رئال مادرید به اتلتیکو می رود. این در حالی اســت 
که بین 2باشگاه قرارداد نانوشته ای وجود داشت که 
از هم بازیکن نگیرند و این توافق در سال های اخیر 
شکسته شده است. کورتوا 2 فصل قرضی در اتلتیکو 
بازی کرد و چند ســال بعد از چلسی به رئال مادرید 
رفت اما در فصل های اخیر بازیکنانی بودند که از رئال 
مستقیم به اردوی دشمن پناهنده شدند. بازیکنانی 
که در آکادمی رئال مادرید آموزش دیدند و به اتلتیکو 
مادرید رفتند؛ لوئیس آراگونس، خوسه لوئیس پرس 
کامینرو، خوسه آنتونیو گارسیا کالوو، فیلیپ لوئیس، 
خوان فران، ســائول نیگس، آلوارو موراتا، مارکوس 
یورنته، ماریو هرموسو و سرخیو رگیلون که به تازگی 

از تاتنهام به صورت قرضی به اتلتی رفته است.

خریدی برای کاستیا
چند روزی می شود مهاجم ۱۷ ساله بایر لورکوزن به 
رئال مادرید پیوسته است. البته او با کاستیا قرارداد 
بسته اما اگر الزم باشد به عنوان ذخیره بنزما به تیم 
اصلی منتقل می  شود. بعید است فعال جایی برای او در 
ترکیب تیم اصلی وجود داشته باشد. رئال قصد دارد 
برای تابستان آینده انکونکو را از الیپزیش بخرد تا این 

فرانسوی در کنار و سپس به جای بنزما بازی کند.

در فاصله چند ســاعت مانده به پایان مهلت نقل وانتقاالت تابستانی 
اروپا تکاپوی شدیدی از دیروز بین باشگاه های بزرگ درگرفته بود. 
رئال مادرید که در سال های اخیر پنجره هایی خلوت و کم سروصدا را 
سپری کرده بود، در این پنجره تابستانی تنها 2 خرید داشت؛ رودیگر و 
شوامنی. در مقابل چندین بازیکن از این تیم جدا شدند؛ شامل ایسکو 
)سه ویا(، مارسلو )بدون تیم(، گرت بیل )لس آنجلس اف سی(، یوویچ 
)فیورنتینا(، التاسا )ختافه(، مایورال )ختافه(، کوبو )سوسیداد(، میگل 
گوتیرس )خیرونا(، چوست )کادیس(، آنتونیو بالنکو )کادیس(، رینیر 
)خیرونا( و از همه مهم تر کاسمیرو )منچستریونایتد(. حاال در ساعات 
پایانی، باشگاه مادریدی بدون نگاه به محصوالت قابل فروش در بازار، 
فقط در تالش برای فروش بازیکن بوده و بازیکنانی مثل اودریوسوال، 

ادن آزار، آسنسیو و ماریانو را به حراج گذاشته است.

اودریوسوال
3 گزینه برای خروج این بازیکن وجود دارد؛ 
فیورنتینا، رئال سوســیداد، ناتینگهام 
فارســت. سوســیداد او را قرضــی 
می خواهد اما رئــال خواهان فروش 
قطعی با مبلغ ۱۵میلیون یورو است. 
او فصــل پیش قرضــی در فیورنتینا 

بازی کرد.

آسنسیو
هم اکنون احتمال ماندنش بیش از رفتنش  

اســت. او تنها یک فصل دیگــر قرارداد 
دارد و سپس آزاد می شود. بیشترین 
عالقه را منچستر به مارکو داشت اما 
با رفتن آنتونی به این تیم، این پرونده 
بسته شــد. هیچ مذاکره مستقیمی با 
رئال مادرید و آرســنال وجود ندارد، اما 
رابطه با ژرژ مندس همیشه بسیار خوب است، این می تواند یک 
ایده لحظه آخری باشــد، اما هم اکنون مذاکــره ای وجود ندارد. 

آسنسیو به دنبال فرصت است.

ادن آزار
بعد از خراب کردن پنالتی در هفته دوم اللیگا  

گریه کرد. شرایط جسمانی خوبی دارد اما 
روحی نه. البته نگــران جام جهانی هم 
نیست چون درهرحالتی گزینه کلیدی 
مارتینس برای ترکیب تیم ملی بلژیک 
است. همبازیانش او را دوست دارند اما 
هواداران درباره قابلیت هایش مشکوک اند. 
شاید در آخرین ساعت نقل وانتقاالت به تیمی دیگر منتقل شود. او 
درصورت ماندن ششــمین گزینه در خط حمله خواهد بود؛ بنزما، 

وینیسیوس، رودریگو، والورده و آسنسیو جلوتر او قرار می گیرند.

ماریانو
دقیقا ۴ سال از بازگشت او از لیون می گذرد  

و تنهــا یــک گل در ال کالســیکو همه 
دســتاورد ماریانو در این ۴ سال بوده 
است. خودش هم به این نتیجه رسیده 
که بهتر است دیگر وقتش را تلف نکند 
امــا نمی تواند در حقوقــش تخفیف 
بدهد. ســه ویا بــه جــذب قرضی این 

است.بازیکــن عالقه مند 

دیگران
   کســپر دولبرگ، مهاجــم دانمارکی نیس در 

یک قدمی انتقال به سه ویا قرار گرفته است.

   انتقال اوکامپوس، وینگر 2۸ ساله و آرژانتینی سه ویا به آژاکس 

منتفی شد. سران آژاکس به این نتیجه رسیدند که پرداخت 2۰ میلیون 

یورو برای این بازیکن ارزش ندارد.

   انتقال پاردس، هافبک 2۸ ساله و آرژانتینی پاری سن ژرمن به یوونتوس 

قطعی شد. توافق شفاهی نهایی بین 2 باشگاه صورت گرفت، هرچند که گفته 

می شد توافق شــخصی از هفته ها پیش صورت گرفته اســت. این بازیکن با 

قراردادی قرضی به همراه بند خرید ۱۵به عالوه ۵میلیون یورویی که ممکن 

است اجباری شود، به یوونتوس خواهد پیوست.

   بایر لورکوزن و اینتر در آستانه توافق بر سر انتقال رابین گوزنس با 

مبلغ 2۷ یا 2۸ میلیون یورو هستند. این انتقال قرضی به همراه 

بند خرید اجباری خواهد بود و انتظار می رود هافبک 

2۸ ســاله و آلمانی اینتر به زودی به بایر 

لورکوزن بپیوندد.

رونالدو
درباره کریستیانو رونالدو که این همه سروصدا بر پا شد، هنوز 
اتفاق خاصی نیفتاده و فقط یک معجزه لحظه آخری باعث خواهد 
شد که رونالدو در تابستان امسال منچستریونایتد را ترک کند. 
بی این اسپورت و خبرنگار این رسانه یعنی الکعبی مدعی شدند که 
کریستیانو رونالدو با چلسی به توافق رسیده اما بعید است چنین 
اتفاقی بیفتد. با این حال، روابط او با رختکن هم خوب نیســت. 
اتلتیک فاش کرده که رونالدو در دیدار با رالف رانگنیک اظهار 
داشته که هری مگوایر باید نیمکت نشین شود. اگرچه رانگنیک 
احساس می کرد که مکالمه بدون حضور مگوایر نامناسب است، 
رونالدو اعتقاد داشت مگوایر بخشــی از مشکالت تیم است. 
کماکان از ناپولی هم به عنوان یکی از گزینه های جدی حضور 

رونالدو نام برده می شود.

بالوتلی
ماریو بالوتلی باز هم باشــگاه عوض کرد. او پس از درگیری با 
سرمربی تیمش به سیون سوئیس می رود. توافقات نهایی انجام 
شده  و سوپرماریو امروز صبح تست های پزشکی را پشت سر 
می  گذارد. سوپرماریو در برد یک بر صفر آدانادمیراسپور مقابل 
عمرانیه در سوپرلیگ ترکیه پس از سوت پایان با مونتال درگیر 
شــد. پس از پایان بازی مونتال با داور بازی دست داد که در این 
حین به نظر می رسد بالوتلی به مربی تیم خود حرفی زد و پس 

از آن مونتال قصد داشت با برخورد فیزیکی، بالوتلی را ادب کند.
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