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     وصال روحاني

»بوفون« سالي 7 ميليون مي گيرد

فرانسه برترين تيم جام هاي جهاني دو دهه اخير شد

برلوسكني: ميالن را دوباره مي خرم

گوارديوال: به احترام رئال مادريد
 كاله از سر برمي دارم

زيزو 
گران ترين مربي تاريخ خواهد شد

خريدهاي تازه قهرمان انگليس

سرمربي ناپولي در جمع آبي هاي لندن

سايت خبري كالچوميركاتوي ايتاليا مدعي شد خان لوييي بوفون كه پس از جدايي اخيرش از يوونتوس 
به پاري سن ژرمن فرانسه پيوسته است، قراردادي دو ساله با اين تيم بسته كه براساس آن سالي 7 ميليون 

يورو از مالكان ثروتمند و قطري سن ژرمن خواهد گرفت.

با رسيدن فرانسه به فينال و سپس عنوان قهرماني جام جهاني امسال، اين كشور صاحب ركورد بيشترين دفعات 
حضور در ديدارهاي نهايي جام هاي جهاني طي 20 س��ال اخير شد. اين تيم طي اين مدت در سال هاي 1998، 
2006 و 2018 به فينال رس��يده و اولي را برده و دومي را باخته و س��ومي را برده اس��ت. فرانسه با موفقيت هاي 
اخيرش از آلمان و برزيل پيشي گرفت كه طي همين مدت )دو دهه اخير( دو بار به فينال جام جهاني رسيده اند. 

البته ركورد دار حضور در فينال هاي جام جهاني در تمامي تاريخ، آلمان با 8 مورد است.

سيلويو برلوس��كني نخست وزير س��ابق ايتاليا كه فعاليت هاي سياس��ي ا ش را در 82سالگي ازس��رگرفته، گفت: 
مي كوشد باشگاه نامدار س��ابقش يعني آث ميالن را نيز كه چند سال پيش به سرمايه گذاران چيني فروخت از آنها 

پس بگيرد. 
طاليي ترين دوران ميالن كه منجر به قهرماني س��ال هاي 1989، 1990، 1994 و همچنين 2013 آنها در فوتبال 
اروپا شد، با رياست برلوسكني شكل گرفت. ناگفته نماند مالكان چيني ميالن پيشنهاد خريداري شدن اين باشگاه 
نامدار ايتاليايي توسط اماراتي ها را رد كرده اند. اين پيشنهاد 450 ميليون يورويي است و با اين وجود گفته مي شود. 

بين اعضا هيات مديره روسونري برسر موضوع مذكور اختالف افتاده است.

الگريدريووهميماند
پاول ندود هافبك چكي اس��بق تيم فوتبال يوونتوس كه چندس��الي است نايب رئيس اين باش��گاه ايتاليايي شده 
تصريح كرد. ماسيليانو الگري كه اين تيم را به هفتمين قهرماني متوالي اش در ليگ فوتبال ايتاليا نايل ساخته به رغم 
داشتن پيشنهادات متعدد از ساير كشورها و تيم ها در يووه ماندني است تا با كريس رونالدو فوق ستاره جديد اين تيم 
كار كند. ندود جان لويجي بوفون سنگربان تازه جدا شده گورخرهاي تورين را هم يك اسطوره واقعي توصيف كرد.

پ��پ گواردي��وال ك��ه در دوران 
س��رمربيگري اش در بارس��لونا 
بارها رئال مادري��د را ناكام كرد، 
در مراسم موسسه خيريه يوهان 
كرويف با تمجيد از رئال گفت: به 
احترام رئال كاله از سر برمي دارم 
زيرا هيچ تيم��ي نمي تواند بدون 
س��زاواري در 5 دوره اخي��ر ليگ 
قهرمانان اروپا چهار بار بر سكوي 
نخس��ت بايس��تد. همه م��ا بايد 
بپذيريم ك��ه رئال رقيبي بزرگ و 

يك منبع خبري مدعي شد ادعاي زين الدين زيدان در خصوص يك سال استراحت پس از استعفايش از توانمند است.
پست رهبري تيم فوتبال رئال مادريد صحت ندارد و او پيشنهادي به بهاي سالي 50 ميليون يورو از سوي 
قطري ها براي هدايت تيم ملي اين كش��ور دريافت كرده و آن را هم پذيرفته اس��ت. در اين صورت زيزو به 

گران ترين مربي تاريخ فوتبال )و حتي كل ورزش ها( تبديل خواهد شد.

منچسترس��يتي كه هدايت اش با پپ گوارديوال اس��ت، به رغم قبضه كردن مس��ابقات امسال ليگ برتر 
فوتبال انگليس خريدهاي تازه اي را در دس��ت اقدام دارد و براس��اس آن هم مصمم اس��ت رياض محرز 

الجزايري از لسترسيتي و جورجينيو هافبك برزيلي باشگاه ناپولي را جذب خويش كند.
هفته پيش همچنين اعالم شد »من سيتي« به صف پرشمار خواستاران داني يل ارزاني بازيكن ايراني تبار 

تيم استراليا كه كارلوس كي روش هم او را براي تيم ملي ايران مدنظر داشت، اضافه شده است.

با اي��ن كه برخ��ي مناب��ع خبري 
انگليس مدعي ش��ده بودند كالن 
بودن مبلغ ق��رارداد آنتونيو كونته 
و قهرماني چندي پيش چلسي در 
جام حذفي اين كش��ور اخراج  او را 
به كاري سخت تبديل كرده است، 
رس��انه هاي ايتالياي��ي و كل اروپا 
اع��الم كردند مراح��ل جايگزيني 
كونته با موريس��يو ساري سرمربي 
ناپولي به پايان رس��يده و س��اري 
از اواس��ط هفت��ه پيش ب��ه عنوان 
هدايتگر جدي��د پيراهن آبي هاي 

لندن معرفي شده است.


