جهان ورزش

www.ebtekarnews.com

پنجشنبه
21تیر1397
شماره4033

سانتر از همه جا
جباری :خداحافظی کردم چون امکان بازی
در استقالل وجود نداشت

خداحافظی  ۸شاکی از دنیای فوتبال

بازیکن فصل گذشته استقالل از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
ب ه گزارش ایسنا ،مجتبی جباری ،بازیکن با سابقه فوتبال ایران که در تیمهای
استقالل و سپاهان بازیهای درخشانی از خود به نمایش گذاشت در لیگ هفدهم یک
فصل ناکام در استقالل داشت که در نهایت منجر به شکایت این بازیکن از آبیپوشان
پایتخت شد.
مجتبی جباری درباره وضعیتش در فصل هجدهم لیگ برتر ،اظهار کرد :من تصمیم
به خداحافظی از فوتبال گرفتهام .االن به شرایطی رسیدهام که دیگر امکان ادام ه فوتبالم
وجود نداشت .او درباره علت خداحافظیاش از میادین حرفهای گفت :دلیل خداحافظی
من این بود که دیگر شرایط بازی کردن در استقالل وجود نداشت و به همین دلیل من
انگیزهای برای ادام ه فوتبال نداشتم.
بازیکن پیشین تی مملی در پایان در پاسخ به این سوال که چه برنامهای برای پس از
خداحافظیاش از میادین حرفهای دارد ،گفت :احتماال در کالسهای مربیگری شرکت
کنم تا در آینده وارد این حرفه شوم.

برنامه هفته اول لیگ برتر فوتبال اعالم شد
برنامه هفته اول هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال اعالم شد.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از سایت سازمان لیگ ،سعید فتاحی با اشاره به
برنامه مسابقات هجدهمین دوره لیگ برتر اظهار داشت :برنامه کاملمسابقات آماده
است ،اما به دلیل اینکه برخی ورزشگاههایی که قرار است میزبانمسابقات باشند
هنوز به صورت کامل آماده نشده ،برنامه بازیها را به صورتکامل روز یکشنبه اعالم
میکنیم.
وی ادامه داد :ورزشگاههای خانگی نساجیمازندران ونفت مسجدسلیمان هنوز به
صورت کامل آماده برگزاری مسابقاتلیگ برتر نیست.
فتاحی گفت :از چند روز قبل به صورت تلفنی برنامه هفته اول به باشگاههااعالم
شده و برنامه برای اطالع عموم به شرح زیر اعالم میشود:
هفته اول؛ گرامیداشت والدت با سعادت امام رضا(ع) و بزرگداشت دهه کرامت
پنجشنبه ۴مرداد
پدیده مشهد  -پرسپولیس  -ساعت۲۰:۴۵ ،ورزشگاه :امام رضا(ع) مشهد
ت۲۰:۴۵ ،ورزشگاه :پاس قوامینتهران
سایپا  -سپیدرود رشت -ساع 
نساجی مازندران  -ذوبآهن اصفهان  -ساعت ۲۰:۴۵ ،ورزشگاه :متعاقباً اعالم
میشود
فوالد خوزستان  -پارس جنوبی جم -ساعت۲۰:۴۵ ،ورزشگاه :غدیر اهوازخوزستان
جمعه  ۵مرداد
گسترش فوالد تبریز  -استقاللخوزستان  -ساعت۲۰ ورزشگاه :بنیان دیزل تبریز
سپاهان  -صنعت نفتآبادان  -ساعت۲۰:۴۵ ،ورزشگاه :نقشجهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان -تراکتورسازیتبریز -ساعت۲۰:۴۵ ،ورزشگاه :متعاقباً اعالم
می شود .
استقالل  -پیکان  -ساعت۲۰:۴۵ ،ورزشگاه :آزادی

زمان مراسم معارفه رونالدو مشخص شد
مهاجم جدید یوونتوس دوشنبه هفت ه آینده مراسم معارفهاش در ورزشگاه آلیانس برگزار میشود .ب ه گزارشایسناوبه نقل از آس ،کریستیانو رونالدو به یوونتوس پیوست و دوشنبه هفت ه آینده مراسم
معارفه ستاره پرتغالی برگزار خواهد شد .تورینیها یک هفت ه فرصت دارند تا به بهترین شکل ممکن از یکی از بهترین بازیکنان جهان استقبال کنند .رونالدو پس از  ۹سال رئال مادرید را ترک کرد .او
توانست در این مدت موفقیتهای زیادی را کسب کند اما اکنون چالشها ،لیگ ،هواداران ،ورزشگاه جدید و مدیران جدیدی خواهد داشت .ورزشگاه آلیانس با ظرفیت  ۴۱هزار و  ۵۰۵نفر برای استقبال از
ستاره پرتغالی کوچک به نظر میرسد .اگر در سال  ۲۰۰۹سانتیاگوبرنابئو پر از تماشاگر شده بود ،اکنون عالقه هواداران به حضور در مراسم معارفه این ستاره بیشتر شده است .گاتزتا دلواسپورت ،نوشت:
دوشنبه روز خاصی خواهد بود .رونالدو ابتدا تست پزشکی را خواهد گذراند و سپس به کمپ ورزشی یوونتوس خواهد رفت تا قراردادش را به امضا برساند .او در پایان در جشن آلیانس حضور خواهد یافت.
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سرخابیهای پایتخت با لشکری غایب در سوپرجام

در صورت رویایی پرسپولیس واستقالل در دیدار سوپرجام،
این دو تیم ،تمام نفرات مد نظر خود را به همراه نخواهند
داشت و چینش ترکیب اصلی سخت خواهد بود.
به گزارش وب سایت نود ،طبق اعالم سازمان لیگ ،بازی سوپرجام
در تاریخ  ۲۹تیر برگزار خواهد شد.هرچند که این تاریخ مورد
اعتراض باشگاه استقالل است ولی اعتراض این باشگاه فایدهای
نداشته و سازمان لیگ قصدی مبنی بر تغییر این تاریخ ندارد.
شفر قب ً
ال اظهار داشته که با تیم امید در این دیدار بازی خواهد کرد
ولی بعید است که چنین ریسکی را انجام دهد ولی اگر بخواهد با تیم
اصلی خود نیز پا به میدان بگذارد دست این مربی چندان باز نیست.
ترکیباستقالل
درون دروازه در حال حاضر مطمئنترین پست در تیم شفر است.
مهدی رحمتی و سید حسین حسینی دو گلری که در فصل گذشته
آمار قابل قبولی از خود به جای گذاشتند اکنون در تمرینات استقالل
حضور دارند و مشکلی برای حضور در سوپرجام نخواهند داشت.
در دفاع راست نیز وضعیت استقالل کامال مطلوب است.فرشاد
محمدیمهر مدافع تازه جذبشده آبیپوشان و خسرو حیدری
بازیکن کهنهکار این تیم حضور دارند .وریا غفوری نیز به تازگی با
مسئوالن استقالل به توافق رسیده ولی مشخص نیست که آمادگی
حضور در این بازی را داشته باشد.
در دفاع وسط وضعیت بغرنج است.زمزمه هایی مبنی بر جدایی
مجید حسینی و پژمان منتظری شنیده میشود که این خبر در
خصوص حسینی جدیتر است حتی در صورت عدم جدایی این
دو بازیکن ،هنوز حسینی و منتظری با استقالل تمرین نکرده اند و

توانایی بازی در سوپرجام را نخواهند داشت.روزبه چشمی نیز که با
مصدومیت از جامجهانی بازگشته و آرمین سهرابیان و محمد دانشگر
تنها گزینه های استقالل در دفاع وسط است.
با جدایی امید نورافکن ،در دفاع چپ استقالل اقدام به جذب
میثم تیموری کرد ولی این بازیکن قادر به دلیل مصدومیت قادر به
همراهی استقالل در سوپرجام نیست اما استقالل ،میالد زکیپور
را برای این پست دارد .با جدایی امید ابراهیمی در هافبک دفاعی
نیز وضعیت استقالل مطلوب نیست.مسئولین این تیم تمایلی به
همکاری با بویان نایندوف نداشتند و استقالل تنها فرشید باقری و
سینا خادمپور را در اختیار دارد.
برای هافبک هجومی همچنان وضعیت همکاری استقالل با
جباروف برای فصل آینده مشخص نشده و این بازیکن در سوپرجام
حاضر نخواهد بود و استقالل در این فصل نیز جابرانصاری و
بهنام برزای را به همراه نخواهد داشت و محسن کریمی ،فرشید
اسماعیلی و شجاعیان در مصدومیت به سرمیبرند.آبی پوشان در
این پست مهدی قائدی در اختیار دارند و به جز این خسروحیدری و
وریاغفوری توانایی بازی در این قسمت از زمین را دارند.
در خط حمله نیز تالش مسئوالن استقالل برای بازگرداندن تیام
هنوز ثمری نداشته و درصورتیکه به تمرینات این تیم ملحق شود
احتماال در دربی در ترکیب اصلی قرار نگیرد.استقالل به جز علی
قربانی ،صیادمنش و روحاهلل باقری را در خط حمله در اختیار دارد
ترکیبپرسپولیس
پرسپولیس که از پنجره نقل و انتقاالت محروم است نسبت به
فصل گذشته تقویت نشده است و ۳بازیکن از جمع بازیکنان این تیم

ذوبآهن برای انتقال تبریزی به استقالل شرط گذاشت
باشگاه ذوب آهن تنها در صورتیکه باشگاه استقالل مبلغ مورد نظر را بدهد
به مرتضی تبریزی اجازه جدایی می دهد.
به گزارش فارس ،باشگاه استقالل از مدت ها قبل به دنبال جذب مرتضی تبریزی بود
اما سعیدآذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن صراحتا اعالم کرد تبریزی را به استقالل
نمی فروشد .با این حال ظاهرا بعد از تغییر و تحول در کادرفنی ذوب آهن و همچنین
پافشاری استقالل برای جذب این بازیکن ،باشگاه ذوب آهن اکنون به مهاجم خود برای
جدایی چراغ سبز نشان داده و احتمال جدایی مرتضی تبریزی از ذوب آهن وجود دارد.
مدیران باشگاه ذوب آهن برای جدایی تبریزی و انتقالش به استقالل فقط یک شرط
گذاشته اند مبلغ مورد نظرشان که مبلغ کمی هم نیست از سوی استقالل پرداخت
شود .تبریزی یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد و برای جدایی از این تیم باشگاه
استقالل باید حسابی دست به جیب شود.

ریاض محرز به منچسترسیتی پیوست
ستاره باشگاه لسترسیتی به منچسترسیتی ملحق شد.
به گزارش وبسایت نود ،باشگاه منچسترسیتی اعالم کرده ریاض محرز را با
قراردادی ساله به خدمت گرفت است .رسانه های انگلس مبلغ این انتقال را  ۶۰میلیون
پوند تخمین زده اند .محرز در فصل  ۲۰۱۵-۲۰۱۶که به همراه لسترسیتی قهرمان
انگلیس شد ،به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ جزیره برگزیده شد .این بازیکن در
 ۱۷۹بازی موفق شد  ۴۸گل برای لستر بزند .محرز در سیتی پیراهن شماره  ۲۶را
بر تن خواهد کرد.

بیرانوند و امیری
لژیونر می شوند

جدا شدند.محسن ربیعخواه نیز آسیب دیده است و  ۲ملیپوش این
تیم که در جامجهانی حاضر بودند هنوز در تمرینات سرخپوشان
شرکت نکردهاند و صحبتهایی مبنی بر جدایی این دو بازیکن
شنیده میشود .به هرحال دست برانکو مانند شفر برای سوپرجام پُر
نیست ولی وضعیت پرفسور از این جهت نسب به سرمربی تیم رقیب
بهتر است که پرسپولیس با نفرات موجودش در اردوی کرواسی
حضور داشته و چندین بازی تدارکاتی برگزار کرده و ترکیب قابل
شبینیتر و هماهنگتری دارد.
پی 
در اردوی کرواسی رادوشوویچ درون دروازه پرسپولیس قرار داشت.
البته علیرضا بیرانوند دروازه بان اصلی پرسپولیس است و باید دید در
سوپرجام حاضر خواهد بود یا خیر
حسین ماهینی دفاع راست ،سید جالل حسینی و شجاع
خلیلزاده دفاع وسط و محمد انصاری دفاع چپ احتمالی قهرمان
لیگ در سوپرجام خواهند بود هر چند که شایان مصلح نیز شانس
بازی در دفاع چپ را دارد.
کمال کامیابینیا و احمدنورالهی دو هافبک دفاعی پرسپولیس
خواهند بود.اما در فاز حمله پرسپولیس این گزینه را دارد که با
یک یا دو مهاجم هدف بازی کند.پرسپولیس در اردوی کرواسی با
یک مهاجم بازی کرد و پشت سر علیپور ،امید عالیشاه ،بشار رسن
و سیامک نعمتی بازی خواهند کرد .در صورت استفاده همزمان از
منشا و علیپور یکی از این  ۳بازیکن نیمکت نشین خواهد شد.
به هر حال باید تا آخر هفته بعد صبر کرد و دید که سوپرجام
به چه صورت برگزار میشود و دو تیم با چه ترکیبی به میدان
خواهند رفت

درخشش در بازی های تیم ملی در مسابقات
جام جهانی ،وحید امیری و علیرضا بیرانوند
را در آستانه لژیونر شدن قرار داده است.
به گزارش وب سایت نود ،علیرضا بیرانوند جزو
بازیکنانی بود که در جام جهانی درخششی در خور
داشت؛ مهار پنالتی کریستیانو رونالدو و آمادگی
خوب بیرانوند در مسابقات جام جهانی باعث شده
تا حاال پیشنهادات متعددی به دست این بازیکن
برسد .گلر ملیپوش پرسپولیس که البته هنوز با
این تیم قرار دارد ،حاال ساز جدایی کوک کرده و
ظاهرا پیشنهاد وسوسه کننده فنرباغچه ترکیه ،وی
را در دوراهی قرار داده است.
رسانهها خبر داده اند پیشنهاد  ۲تا  ۳میلیون
یورویی فنرباغچه باعث شده تا بیرانوند برای مذاکره
راهی ترکیه شود .گلر ملی پوش پرسپولیس بعد از
فصل خوبی که با این تیم داشت و کسب عنوان
قهرمانی ،حاال می خواهد طعم لژیونر شدن را هم
بچشد.
از سوی دیگر ،وحید امیری که قراردادش با
پرسپولیس به اتمام رسیده هم دیگر بازیکنی است
که گفته می شود قصد جدایی از این تیم را دارد.
امیری هم از ترکیه و الیته قطر پیشنهاد جدی دارد
و او هم مثل بیرانوند می خواهد بازی در خارج از
ایران را تجربه کند.
نکته جالب اینکه با وجود ناراحتی هواداران
پرسپولیس از این اتفاق ،جعفر کاشانی رئیس
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص جدایی
احتمالی این دو بازیکن گفته است :امیری بازیکن
بزرگ و با اخالقی است که ما واقعا به حضور او نیاز
داریم ،اما اگر موقعیتی پیش بیایید که به خارح از
کشور برود باعث افتخار ما و پرسپولیس میشود.
واقعا اگر امیری بخواهد به تیمی برود که باعث
افتخار پرسپولیس شود من ناراحت نمیشوم .او
وضعیت نهایی بیرانوند را هم اینگونه توضیف کرد:
بیرانوند با باشگاه قرارداد دارد .این مسئلهای طبیعی
است که تیمهای خارجی بازیکنان پرسپولیس را
بخواهند .باعث افتخار ما است که بیرانوند در
تیمهای بزرگ دنیا بازی کند ،چون یکی از منابع
درآمد باشگاه ترانسفر بازیکنان به تیمهای خارجی
است .وقتی بازیکنی از پرسپولیس به تیمهای
خارجی برود نام پرسپولیس در فوتبال جهان زنده
میشود.

موندودپورتیوو ادعا کرد

جهانبخش در فهرست خرید تابستانی رئال سوسیداد
نشریه معتبر چاپ بارسلونا خبر از عالقه باشگاه سوسیداد به علی رضا
جهانبخش ،ستاره تیم ملی کشورمان داد.
به گزارش ورزش سه ،سوسیداد فصلی ناامیدکننده را پشت سر گذاشت و کار خود
را در رده  12جدول اللیگا به اتمام برد .در اواخر فصل شاهد اخراج اوزه بیو ،سرمربی
این باشگاه نیز بودیم.
تیم اول شهر سن سباستین ،برای فصل بعد به دنبال تقویت خود به خصوص در فاز
حمله است و در نظر دارد تا یک وینگر باکیفیت را به خدمت بگیرد .کار انتقال میکل
مرینو در حال نهایی شدن است اما این باشگاه به یک بازیکن با خصوصیات تهاجمی
دیگر نیز نیاز دارد ،بازیکنی که اسپانیایی نخواهد بود و هزینه باالیی نیز برای این تیم
خواهد داشت.

توافق نهایی سیدمجید حسینی با ترابزون اسپور ترکیه
سیدمجید حسینی بازیکن استقالل تهران با باشگاه ترابزون اسپور ترکیه به
توافق رسیده است و طرفین امروز قرارداد همکاری امضا میکنند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه صباح اعالم کرد ،سیدمجید حسینی امروز به ترابزون ترکیه
میرود و مذاکرات بین طرفین به نتیجه خوبی رسیده است.
یکی از مسئوالن ترابزون اسپر اعالم کرد که هر دو طرف با شرایط انتقال مجید
حسینی بازیکن  22ساله ایرانی موافق هستند و به احتمال بسیار این قرارداد انتقال به
زودی امضاء خواهد شد .ازوکان سومر ،مدیر هماهنگی این باشگاه ترکیهای ترکیه اعالم
کرد :به احتمال بسیار انتقال این بازیکن انجام خواهد شد .به مراحل نهایی مذاکرات
رسیدهایم .اگر مشکلی پیش نیاید امروز این بازیکن رسما به ترابزون خواهد پیوست.
به گزارش ایسنا ،قرارداد سیدمجید حسینی با باشگاه استقالل تهران یکسال دیگر
معتبر است و بر اساس این قرارداد ،در صورت جدایی این بازیکن ،حسینی باید رضایت
باشگاه استقالل را جلب کند .البته در قرارداد او با استقالل قید شده که این رضایت با
پرداخت  100هزار دالر انجام خواهد شد .سیدمجید حسینی در بازیهای جام جهانی
بازی درخشانی از خود به نمایش گذاشته بود.

نگرانی ،حاال در کوچه پرسپولیس

در حال حاضر  5بازیکن در سوسیداد حضور دارند که قابلیت بازی به عنوان وینگر
را دارند اما تنها یانوزای و اویارزابال در یکی دو سال آخر حضور موثری در این منطقه
داشته اند .طبق گزارش موندودپورتیوو ،مدیر ورزشی سوسیداد دو بازیکن را بیش از
همه مدنظر قرار داده است.
اولی ماکسیمیلیانو مسا ،ستاره جوان ایندیپندینته آرژانتین است که در جام جهانی
نیز برای آلبی سلسته به میدان رفت و مورد اعتماد سمپائولی قرار داشت و دومی علی
رضا جهانبخش ،ستاره تیم ملی ایران و باشگاه الکمار که فصل گذشته با ثبت  21گل
در  33بازی ،آقای گل لیگ هلند شد.
در واقع فعال پالن  ،Aمکس مسای آرژانتینی است و در صورت شکست این انتقال،
جهانبخش مدنظر قرار دارد.

مداوای مصدومیت در اسپایر و مذاکره

روزبه چشمی در قطر چه میکند؟
در شرایطی که تیم فوتبال استقالل به حضور حداکثری
بازیکنان فصل گذشته نیاز دارد ،انتشار تصویر روزبه
چشمی در فرودگاه دوحه بیش از پیش موجب نگرانی
است.
به گزارش ورزش سه ،روزبه چشمی چند روزی است که
به قطر سفر کرده و عکسی که از او در فرودگاه این کشور
منتشر شده باعث دلشوره هرچه بیشتر طرفداران استقالل
شده است.
چشمی در بازی اول تیم ملی برابر مراکش در جام جهانی
نمایش خوبی در ترکیب استقالل داشت اما بعد از این بازی در
یکی از تمرینات مصدوم شد و جای خود را به مجید حسینی

داد .مصدومیت چشمی از ناحیه کشاله پا بود و او دو ماه برای
بازگشت به میادین فوتبال زمان نیاز دارد .جالب اینکه جانشین
او مجید حسینی هم در سودای جدایی از آبی هاست.
از قطر خبر رسیده عملکرد روزبه چشمی در بازی با مراکش
و البته بازی های لیگ قهرمانان آسیا باعث شده که این بازیکن
هم اکنون مورد توجه دو باشگاه قطری قرار بگیرد .این مدافع
سابق صبا هم اکنون در قطر است تا هم مصدومیت خود را در
این کشور درمان کند و هم با االهلی و الریان ،دو باشگاهی که
خواهانش هستند مذاکره کند.
اما سوال بعدی که بعد از این اتفاق به وجود می آید این
است که آیا چشمی هم می تواند از استقالل جدا شود؟ پاسخ

مثبت است و او در صورت پرداخت  400هزار دالر به عنوان
حق فسخ می تواند از این باشگاه جدا شود .البته چشمی
که در مدت حضور در استقالل محبوبیت زیادی را در بین
هوادران کسب کرده است ،قصد ندارد با عجله تصمیم بگیرد و
به مدیران باشگاه اعالم کرده است که قبل از اینکه پاسخی به
این دو باشگاه قطری بدهد با مدیران باشگاه استقالل مذاکره
می کند و بعد تصمیم خود را عملی می کند.
با این وصف حضور روزبه چشمی در لیگ فوتبال قطر در
فصل آینده قطعی نیست و شاید او با توجه به مبلغ چشمگیر
حق فسخش در این فصل در استقالل به کار ادامه بدهد.
اگرچه باتوجه به شرایط ارزی و قیمت دالر باشگاه های ایرانی

مقابل رقبای ثروتمند خارجی کم بنیه تر به نظر می رسند
و تنها سالحشان در این روزها حس وفاداری ای است که
امیدوارند در بین بازیکنان ریشه دوانده باشد.
چشمی که سومین فصل حضور خود در استقالل را پشت
سر خواهد گذاشت ،از مدعیان پیراهن تیم ملی در جام ملتها
است و البته استقالل هم به خصوص در شرایط فعلی نیاز
بسیاری به وی دارد .چشمی در استقالل در دو پست مدافع
و هافبک دفاعی نمایش داده و اغلب جزو چهره های کلیدی
تیمش بوده است.
مدیران استقالل تمام تالش خود را برای حفظ چشمی انجام
خواهند داد.

گزینههای جانشینی رونالدو در رئال مادرید
از دید نشریه مادریدی چهار بازیکن میتوانند جانشین کریستیانو رونالدو در
رئال مادرید شوند.
به گزارش تسنیم ،کریستیانو رونالدو پس از  9فصل حضور در رئال مادرید و میانگین 50
گل زده در هر فصل ،به طور رسمی از رئال مادرید جدا و به یوونتوس پیوست .بهترین گلزن
تاریخ باشگاه رئال مادرید  450 -گل در  438بازی  -در  9سالی که در جمع کهکشانیها
حضور داشت  16عنوان قهرمانی را با این تیم تجربه کرد .با جدایی کریس  33ساله ،باشگاه
رئال مادرید به دنبال جذب ستارهای دیگر خواهد بود و نشریه «آس» اسپانیا در گزارشی
به بررسی وضعیت گزینههای جانشینی رونالدو پرداخته است.
نیمار  26ساله که تا سال  2022با پاریسنژرمن قرارداد دارد ،یکی از گزینههای اصلی
جانشین رونالدو است .فلورنتینو پرس ،رئیس باشگاه رئال مادرید به شدت به ستاره برزیلی
 PSGعالقه دارد و معتقد است او جانشین خوبی هم به لحاظ فوتبالی و هم به لحاظ
اقتصادی برای رونالدو است .نیمار تابستان گذشته در ازای پرداخت شدن رقم فسخ قرارداد
 222میلیون یوروییاش توسط پاریسنژرمن از بارسلونا جدا شد و به نظر رئال مادرید
سخت بتواند با این باشگاه فرانسوی بر سر نیمار به توافق برسد .گفته میشود که نیمار

پذیرفته در سال  2019به کهکشانیها ملحق شود ،اما رئالیها امیداور هستند که او را
متقاعد کنند که در همین تابستان به آنها ملحق شوند.
کیلیان امباپه دیگر گزینه سفیدپوشان مادریدی است ،مهاجم  19سالهای که تا سال
 2022با پاریسنژرمن قرارداد دارد .این ستاره فرانسوی که دو سال پیش با عملکرد سطح
باالیش در لیگ قهرمانان اروپا با موناکو خود را به جهان معرفی کرد ،نظر باشگاههای بزرگ
از جمله رئال مادرید را به خود جلب کرد ،اما در نهایت پاریسنژرمن تابستان گذشته
به خاطر رعایت قانون بازی جوانمردانه مالی او را به طور قرضی با بند خرید قطعی در
این تابستان در ازای  180میلیون یورو به خدمت گرفت .امباپه به خاطر جوانی ،قدرت،
سرعت ،مهارت ،بازیخوانی و گلزنیاش به عنوان وارث بعدی تاج و تخت فوتبال جهان یاد
شده است ،اما رئال مادرید میداند که برای جذب او کار به مراتب دشوارتری در مقایسه
با جذب نیمار دارد.
ادن ازار  27ساله که تا سال  2020با چلسی قرارداد دارد ،یک هافبک است و بازیکنی
نیست که بتوان او را در پروژه گلزنی با کریستیانو رونالدو مقایسه کرد ،اما سالهاست که
بحث حضور او در رئال مادرید مطرح است .هافبک بلژیگی آبیپوشان لندنی فوتبالیست

فوقالعاده بااستعداد ،قدرتمند و بامهارت در حمل توپ است .کار رئال مادرید برای خدمت
گرفتن ازار خیلی سادهتر خواهد بود چون خود این بازیکن هم بارها از عالقهاش برای
بازی در رئال ماردید سخن گفته است .چلسی این فصل در لیگ قهرمانان نیست و پس
از درخشش ازار با تیم ملی بلژیک در جام جهانی  ،2018این میتواند او را برای ترک
استمفوردبریجمصممکند.
هری کین  24ساله که تا سال  2026با تاتنهام قرارداد دارد ،میتواند جانشین خوبی
برای رونالدو باشد ،بازیکنی که در فصل اخیر آمار گلزنیاش نزدیک به کریس بود .این
مهاجم انگلیسی در سال  2017برترین گلزن سال بود و با  56گلزده باالتر از لیونل مسی
با  54گلزده و رونالدو با  53گلزده ایستاد .کین در فصل اخیر هم  41گل برای تاتنهام
به ثمر رساند .این مهاجم انگلیسی در سن  24سالگی یک مهاجم نوک اعجوبه است و
ظرفیت باالیی در مشارکت در بازی و قدرت تمامکنندگی باالیی دارد .رئال مادرید ماهها
است که وضعیت ستاره تاتنهام را زیرنظر دارد ،اما او درست پیش از آغاز جام جهانی 2018
قراردادش را با اسپرزها تمدید کرد و همین کار رئالیها را دشوار میکند ،هرچند این باشگاه
اسپانیایی پیش از این سابقه به خدمت گرفتن لوکا مودریچ و گرث بیل را از تاتنهام دارد.

