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واكاوي انتقال رونالدو از رئال مادريد به يوونتوس

زنده باد سلطان!

عکس نوشت

گابريله ماركوتي
Gabriele Marcotti

دیلــی میــل -جشــن هــواداران فرانســه در پاریــس بعــد از
پیــروزی فرانســه و صعــود ایــن تیــم بــه فینــال جــام جهانی.

دیلی میل-
پاتریس اورا
در توییتر این
عکس را به نشانه
حمایتش از تیم
ملی فرانسه منتشر
کرد.

اين بار ،واقعي اســت .اين بار ،او رفــت .رفت بعد از
 9فصل 450 ،گل ،چهار قهرمانــي ليگ قهرمانان و چهار
توپ طال.
نقل مــكان كريســتيانو رونالدو از رئــال مادريد به
يوونتوس تنها دومين انتقال بزرگ تاريخ فوتبال نيســت -
اين معامله اگر دستمزد ،حق انتقال و كميسيونها در نظر
گرفته شــود به  350ميليون دالر ميرســد و تنها از نيمار
عقب است  -بلكه قمار عظيمي است براي تمام طرفهاي
درگير .رئال مادريد ســتارهاش را از دست ميدهد ،آغاز و
انجامش را ،كســي كه فصل قبل در هر بازي يك گل زد.
يوونتوس براي برداشــتن يك گام بــزرگ منابع مالياش
را خالي كرده و رشــد ارگانيكي كــه باعث هفت قهرماني
اخيرش در ليگ ايتاليا شــده را كنار گذاشــته و در دنياي
بازي جوانمردانه مالي ،تاسي انداخته كه شايد نتواند با آن
بــازي كند .خود رونالدو هم شــايد وارد بزرگترين معماي
زندگياش شــده باشد .او بزرگترين باشــگاه جهان را رها
كرده ،همينطور شــهري كه در آن جا افتاده و ليگي كه در
آن راحت و مســلط است تا به ســري  Aبرود كه در حال
حاضر يك گام از الليگا عقب اســت .قبل از آنكه هواداران
لقب دندانگــرد به او بدهند و اســكناس يورو به طرفش
پرتاب كنند ،يادتان باشد بر اساس مبالغي كه منتشر شده
او بيشــتر از پولي كه از رئال مادريد ميگرفت اگر پيشنهاد
تمديد قرارداد ماه گذشــته را قبول ميكرد ،در يوونتوس
كسب نميكند.
در  33ســالگي ،رونالدو در ســني اســت كه بيشتر
حرفهايها خودشــان را يك يــا دو فصل ديگر در باالترين
سطح حفظ ميكنند اگر بدنشان اجازه دهد يا اگر نتوانند،
يك انتخاب ماليم ميكنند تا زندگيشــان را راحت سپري
كنند .نه اينجا .او ميخواهد چندمين فصل ســتارهوار خود
را آغاز كند و اگر ليگ ايتاليا و يوونتوس را خيلي هم خوب
نشناسيد ،كوچكترين شباهتي به نيمه-بازنشستگي ندارد.
عامل اين انتقــال چه بــود؟ دور و بريهاي رونالدو
حرفي قديمي را تكرار ميكنند «احساس ميكرد در برنابئو
عاشقش نيســتند»؛ در دو فصل اخير با بدبيني و تمسخر
روبهرو شده بود اما نه آنقدر كه از سه سال تضمين شده و
 100ميليون دالر چشمپوشي كند.
احســاس رونالدو هوشمندانه است .مشــكل او نه با
هــواداران و همتيميها بلكه با رييس باشــگاه ،فلورنتينو
پرس اســت ،فوقســتاره پرتغالي داليل خودش را دارد ،از
تالش ناكافي باشــگاه براي لغو محروميت پنج جلســهاي
او در ابتداي فصل قبــل گرفته تا پيشبينيهايي مبني بر
اينكه در دوران بازســازي بعد از زينالدين زيدان ،رونالدو
محوريت ندارد .رونالدو حق دارد ،پرس هم همينطور .وقتي
شــما ميتوانيد براي يك بازيكن  33ساله  -در بهمن 34
ســاله ميشــود  100 -ميليون دالر بگيريد و  55ميليون
دالر دستمزد صرفهجويي كنيد ،اين كار را انجام ميدهيد.
در چنين موقعيتهايي به آنچه بــراي تيمتان انجام داده
فكر نميكنيد بلكه بايد حســاب و كتاب كنيد كه در آينده
برايتان چه ميكند .اگرچه فيزيك رونالدو با بقيه فرق دارد
و او بيش از هر كس ديگري مراقب بدن خودش اســت اما

نميتواند «پدر زمان» باشد.
بــه همين دليل رئال مادريد حداقل دو ســال و نيم
است كه تمايل به فروش دارد .آن موقع دو سال از قرارداد
او مانده بود 31 ،ســاله شــده بود و توليدش كم شده بود.
اگر پيشــنهاد دلخواه ميآمد ،فكر ميكردند رونالدو را قبل
از افت اجتنابناپذيرش ميفروشــند قبل از آنكه مجبور به
تمديد قرارداد او با شرايط نجومي شوند.
رونالــدو در  19بازي پايانــي آن فصل در رقابتهاي
مختلــف  21گل زد و رئال را بــه يازدهمين قهرمانياش

در اروپا رســاند يك ماه قبل از آنكه تيم ملي پرتغال را به
نخستين قهرماني تاريخ فوتبالش در يورو  2016برساند.
آن موفقيتها شمشير دولبهاي براي باشگاه بود .پرس
كه مراقب تصوير خودش و باشــگاه است ،نميتوانست در
آن مقطع او را بفروشد چون هيچ باشگاهي نميتوانست آن
پولها را بدهد ضمن آنكه باشــگاه باور داشت افت رونالدو
شروع ميشود و با آنكه توصيه نميشد قرارداد فوقالعادهاي
با او بســته شــود ،در آبان دو ســال پيش قراردادش را تا
 2021تمديــد كردند .رونالدو خوشــحال بــود از تمديد

تجارت دو سر برد براي یوونتوس

خريد رونالدو براي باشگاه ایتالیایی ممكن است بيشتر از  100ميليون يورو هزينه داشته باشد اما فوق ستاره
پرتغالی تغييري بزرگ است براي كارهايي كه يووه در داخل و خارج از زمين بازي انجام خواهد داد.

دیلی میل -تیری آنری که در ســال  1998با دشــان قهرمان جهان شده
بود ،پیروزی فرانســه را به او تبریک گفت .آنــری کمک مربی بلژیک بود.

دیلی میل -بازی فرانســه و بلژیک در میدان تایمز نیویورک
به نمایش درآمد .گفته میشــود تلویزیون  23در  100متری
که بازی از آن پخش شــد ،بزرگترین تلویزیون دنیا است.

  حتــي االن هم كه قطعي شــده ،باورش
ســخت اســت .داســتان پيوستن كريســتيانو
رونالــدو بــه يوونتــوس مثل بســياري ديگر از
شــايعات بياساســي كه تابســتان هر سال در
سري  Aمنتشر ميشود ،آغاز شد .نخستين بار
اين نشريه توتواســپورت بود كه اين خبر شوكه
كننده را روي جلدش برد .حتي گذاشــته شدن
دو كلمه شــوك و خبر در عالمت گيومه ،شانس
توتو اسپورت را براي جلب توجه آنقدرها افزايش
نميداد و ســخت ميشد حرفش را باور كرد چرا
كه ايــن روزنامه توريني اغلب اوقات به انتشــار
شــايعاتي دور از واقعيت متهم ميشــود كه به
حقيقت مبدل شــدن آنها بيشتر از رد شدنشان
غافلگير كننده است.
با اين حال به نظر ميرسد داستان رونالدو
بيــش از آنچه تصور ميشــد حقيقــت دارد و
بسياري از گزارشــگران معتبر ايتاليايي در يك
هفته گذشــته جزيياتي را به اين داستان اضافه
كردند .رقم احتمالي قرارداد ،حقوق مورد انتظار
ستاره پرتغالي و حتي حق كميسيوني كه بايد به
مديربرنامههاي او ژرژ مندز پرداخت ميشد ،همه
و همه به تفصيل بررسي شده و اكثر آن منابعي
كــه اين آمار و ارقام را فــاش كردند ،از محتمل
بودند اين جابهجايي خبر ميدادند.

حتي همان زمانی كه قطعي نشده بود برنده
 5توپ طالي فيفا و فرانس فوتبال ،پيراهن تمام
سفيد رئال را با پيراهن سفيد و مشكي يوونتوس
عــوض ميكند ،بانــوي پير از انتشــار اين خبر
سودش را برده بود .در واقع در اواخر هفته پيش
گزارش شد كه سه روز پس از انتشار گزارشهاي
اوليه درباره احتمال انتقال رونالدو به يوونتوس،
ارزش سهام باشگاه يوونتوس  22درصد افزايش
پيدا كرده اســت و مؤسســه كالچواي فيانتزاي
ايتاليا هــم تأكيد كرد كه ايــن اتفاق به معناي
افزايش سرمايه باشــگاه از  665ميليون يورو به
 825ميليون يورو بوده است.
همين يــك مورد كافي بود كه مشــخص
شــود جوش خوردن معامله ميــان يوونتوس و
رئــال مادريد براي بانوي پير ايتاليا چه ارزشــي
ميتواند داشــته باشد و تداوم افزايش سهام اين
باشگاه تنها يكي از پيامدهاي مثبت اين اتفاق در
خارج از زمين مســابقه است .اين جابهجايي اما
منافع ديگري هم براي يوونتوس خواهد داشــت
كه افزايش باورنكردني درآمدهاي باشگاه از محل
فــروش پيراهنهاي رونالــدو ،بازاريابي و جذب
حامي مالي را هم بايد در نظر گرفت و همه اينها
ظرفيت بازاريابي است كه جذب يك سمبل 33
ساله كه خودش هم با سازوكار تجارت آشنا است

افزايش سهام باشگاه يوونتوس با خريد رونالدو

دیلــی میل -شــوتی که هوگــو یوریس از توبــی آلدرویرلــد گرفت و
میتوانســت سرنوشــت بازی را تغییر دهد ،نامزد بهترین سیو جام است.

با قطعي شــدن انتقال كريســتيانو رونالدو و آماده شــدن او براي انجام آزمايش
پزشــكياش در روز دوشنبه هفته آينده ،سهام باشــگاه يوونتوس افزايش چشمگيري
داشته است .باشگاه رئال مادريد سهشنبه شب خبر انتقال  100ميليون يورويي رونالدو
بــه يوونتوس به درخواســت اين بازيكن پرتغالي را تأييد كــرد كه اين موضوع بازتاب
گســتردهاي در رســانههاي دنيا داشــت .با اينكه رونالدو هنوز پاي برگه قراردادش را
امضا نكرده اســت ،صرفاً انتشــار خبر توافق رئال مادريد با انتقال او باعث افزايش 35
درصدی ســهام باشگاه يوونتوس در عرض يك هفته شده است .ارزش هر سهم باشگاه
يوونتوس پيش از انتشار خبر پيوستن رونالدو به اين باشگاه  0/6660يورو بود كه االن
به  0/9655يورو رسيده كه باالترين ارزشش از ماه مهسال  2017است.

در پي دارد.
با اين حال براي آن دســته از هواداران كه
در تمام بازيهاي خانگي يوونتوس به ورزشــگاه
ميرونــد ،اين آمار و ارقامها شــايد در قياس با
تأثيري كــه آنها انتظار دارنــد رونالدو در زمين
مسابقه بر بازي تيمشان بگذارد مهم نباشد .آنها
بــدون رونالدو هم از ســال  2011تاكنون همه
جامهاي داخلي را درو كردهاند و  7اســكودتوي
متوالي و  4دوگانه پشت سرهم را كه دستاوردي
واقعاً تاريخي است ،كســب كردهاند .با اين حال
يوونتوس هنوز در حسرت شكسته شدن طلسم
ناكاميهايش در ليگ قهرمانان اســت و اين آن
چيزي اســت كه هواداران انتظــار دارند رونالدو
برايشان به ارمغان بياورد.
رونالدو ابتدا در فينال سال  2017و سپس
در يك چهارم نهايي فصل گذشــته به اميدهاي
يوونتــوس براي فتح اروپا پايان داد اما اين باعث
نشــده كه اميد هواداران يووه كه  22سال است
انتظار قهرماني در ليگ قهرمانان را ميكشــند،
براي رســيدن به اين افتخــار از بين برود .صرفاً
جدا كردن رونالدو از رئال مادريد هم بدون شك
شانس يوونتوس را براي قهرماني در فصول بعدي
ليگ قهرمانان افزايش مــيداد اما اضافه كردن
او بــه مهرههاي خودش ،قطعاً يــووه را در زمره
مدعيان قهرماني قرار ميدهد.
قرارداد بســتن با رونالدو بــراي يوونتوس
ممكن اســت كه به اندازه خريــد نيمار و امباپه
براي پاريســنژرمن هزينهبر نباشد اما ورود او
ممكن اســت او را به جان لوكا ويالي دوم بانوي
پير تبديل كند كه به انتظار طوالني مدت بانوي
پير براي فتح ليــگ قهرمانان اروپا پایان داد .به
هر حال يوونتوس با ثبت گرانترين خريد تاريخ
ســري  Aمهرهاي بيقيمت را خريد كه ورود او
در داخل و خارج از زمين بازي براي بانوي پير پر
از سود و منفعت خواهد بود.
منبع :فوتبال ايتاليا

قــرارداد و همزمان ناراحت از اينكه باشــگاه به توانايياش
اعتمــاد ندارد .دو بار ديگر بــه تيمش در راه قهرماني اروپا
كمك كرد اما موضع باشــگاه تغيير نكرده بود و برچســب
«فروشــي» همچنان آزارش ميداد .هر سال توپ طال برد
و قهرمان اروپا شد اما گذر زمان دستاويز منتقدان بود.
حاال براي اينكه اشتباه آنها را ثابت كند ،بايد در يك
كشور ديگر شانسش را امتحان كند.
همانطور كه گفته شــد از نظر مالي براي رئال كامال
توجيه شده بود .تنها موضوع تراز دخل و خرج باشگاه نبود
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بلكه بدون رونالدو شــما انعطافپذيري بيشتري در تيمي
داريد كه ميانگين ســن تركيب اصلياش اواخر دهه سوم
زندگي است.
البته اين مادريد اســت و ايــن فلورنتينو .با توجه به
ســابقه آنها در خريــدن بزرگترين ســتارهها ميتوان اين
را نخســتين گام دردناك براي بازكــردن راه يك بازيكن
كهكشــاني ديگر دانســت  -كاري كه خيلي ســال است
نكردهاند -مثل كيليان امباپه ،نيمار يا ادن آزار .كار آساني
نيســت اما اگر رئــال مادريد خودش را به كارهاي آســان
محدود ميكرد ،ديگر رئال مادريد نبود ،يك تيم ديگر بود.
يوونتوس براي قهرماني در سري  Aبه رونالدو نيازي
ندارد همانطور كه هفتمين عنوانش ثابت ميكند .داستان
ليگ قهرمانــان اما فرق ميكند ،اين تيــم در چهار فصل
اخير دو بار به فينال رســيده و رونالدو كســي اســت كه
ميتوانــد به آنها در عبور از خوان آخر كمك كند اما هدف
اصلي يوونتوس اينجا نيست بلكه آنها به دنبال درآمدهاي
مالي اين انتقال هســتند و اينكه به چهار تيم رئال مادريد،
منچســتريونايتد ،بارســلونا و بايرنمونيخ ملحق شوند كه
دوبرابــر كل تيمهاي ديگر از اسپانسرشــيپ و ارزش برند
درآمد دارند .رونالدو كه جايگاه جهانياش دســت نيافتني
است ،كليد اين موفقيت محسوب ميشود.
اما واقعيت اين است كه يوونتوس روي يك بازيكن33
ســاله ريســك كرده .اينكه آيا ارزش آن را دارد ،موضوع
ديگري اســت .بعد از سالها سودآوري ،وضعيت خطرناكي
براي فصل  2017-2018خواهند داشــت و با رونالدو كه
 80ميليــون دالر به هزينههاي آنهــا اضافه ميكند ،يك
شكســت ديگر در فصل  2018-2019تضمين شده است.
درآمدهاي اســتاديوم و رسانهاي رشــد متوسطي خواهند
داشت.
آنهــا ميتوانند روي جدايي چنــد بازيكن قديمي با
دســتمزد باال حساب كنند  -جيجي بوفون ،كوادوو آساموا
و اشتفان ليشت اشتاينر  -و همچنين قرباني كردن برخي
ستارههاي فعلي مثل گونسالو ايگواين اما بعيد است پائولو
ديباال و ميرالم پيانيچ كه نقش حمايتي دارند را بفروشند.
آوردن رونالــدو بدون اينكه چارچــوب باكيفيتي اطراف او
فراهم شــود كه منطبق با داشتههاي او در برنابئو باشد ،به
نفع يوونتوس نيست.
درآمد اسپانسرشيپ ميتواند و بايد افزايش پيدا كند
اما شــايد وقفهاي بين امضاي قراردادهاي جديد و كســب
درآمدهاي تازه وجود داشــته باشد .داليلي براي بدبيني و
اينكه ريسكشــان جواب ندهد ،وجــود دارد .از طرف ديگر
وقتي دقت و مراقبت باشــگاه و بخصوص بپه ماروتا ،مدير
اجرايي را در نظر ميگيريد ،اگر هوادار يوونتوس باشيد ،به
آنچه باشگاه انجام ميدهد ،اعتماد ميكنيد.
براي سري  Aبدون شك اين يك موهبت است .شما
بايد  20سال به عقب برگرديد و رونالدوي اصلي تا آخرين
حضور يكي از بهترين بازيكنان جهان در اين ليگ را به ياد
بياوريد .ســوال اينجا اســت كه تا چه زماني دوام ميآورد.
رونالدو البته بر اســاس شــواهد فعلي اين زمان را طوالني
ميداند و شما هم بايد بپذيريد.
فلورنتينــو قطعا نميخواســت بهعنوان رييســي در
ذهنها بماند كه رونالــدو را فروخته .او توجيهات خودش
را دارد و به اين بســتگي دارد كه چطور فرآيند بازسازي را
مديريت ميكند ضمن اينكه نبايد فراموش كرد رئال هنوز
گرت بيل ،ايسكو ،لوكاس واسكس ،ماركو آسنسيو و كريم
بنزما را دارد .آيا مادريد شــاهد يك كهكشاني ديگر خواهد
بود؟ كسي را جانشين رونالدو نميكند چون كسي شايسته
جانشــيني او نيست يا به شعار قديمي باشگاه پايبند است:
هيچ كس بزرگتر از باشگاه نيست.
ســلطان مرده (يا به عبارت صحيحتر حكومتش را به
جاي ديگري برده) ،زنده باد سلطان جديد!
مترجم :سيدعلي بلندنظر

گزارش

رونالدو ركورد
نقل و انتقاالت
سري  Aرا شكست

يوونتــوس با عقد قــرارداد با
كريستيانو رونالدو ركورد جديدي در
نقل و انتقــاالت فوتبال ايتاليا به ثبت
رســاند و ركوردي كه خودش دو سال
پيش با خريد گونسالو ايگواين از ناپولي
ثبت كرده بود را شكست .سوپراستار
پرتغالي رئــال مادريد با قراردادي كه
رقم پايه آن  100ميليون يورو اســت،
خودش را  4سال به يوونتوس متعهد
كرد و گفته ميشود كه او ساليانه 30
ميليون يورو حقوق خواهد گرفت .در
حالي كه انتظار ميرود شركت اكسور،
شركت مادر و مالك باشگاه يوونتوس،
بخشــي از اين هزينههــا را از طريق
قراردادهاي اسپانســري تأمين كند
(رونالدو ميتواند سفير جهاني كارخانه
خودروسازي فراري شود) حقوقي كه
به اين بازيكن پرتغالي پرداخت خواهد
شــد با اختالف باالترين حقوقي است
كه در تاريخ ســري  Aبه يك بازيكن
پرداخت شده است و شــايد به اين
زوديهــا هم هيچ باشــگاهی نتواند
چنين ركوردي را به ثبت برساند.
رونالــدو همچنيــن گرانترين
بازيكن تاريخ سري  Aهم شد و جاي
ايگواين كه تابســتان ســال  2016با
قرارداد  94ميليون يورويي از ناپولي
به يووه پيوست را خواهد گرفت .اين
در حالي اســت كه پيــش از اين دو
بازيكن ،گرانترين قرارداد ثبت شده
با يك بازيكن در ســري  Aمتعلق به
هرنان كرســپو بود كه فصل 2000-01
با قــراردادي به ارزش  56/81ميليون
يورو از پارما به التزيو پيوســت كه در
آن زمان قهرمان سري  Aبود هرچند
اين خريد براي التزيو مشكالت مالي
سنگيني به همراه داشت.

دلپيرو :آمدن رونالدو ،انتقال
بسيار بزرگي است

الســاندرو دلپيــرو گفتــه كــه
كريســتيانو رونالدو به دليل جاهطلبي و
اشتياقي كه دارد ،بازيكني مناسب براي
يوونتوس است.
رونالدو با قيمت  100ميليون يورو
از رئال مادريد به يوونتوس پيوسته و قرار
است ســاالنه  30ميليون يورو دستمزد
بگيرد .دلپيــرو گفت« :اين انتقال براي
يووه ،و براي فوتبال ايتاليا عالي اســت.
اين انتقالي بســيار بزرگ اســت و براي
شــهر تورين و فوتبال ايتاليا ،تماشــاي
بازي او فوقالعاده خواهد بود.
به نظرم اين انتقال باعث ميشــود
ســطح رقابــت در ايتاليا باالتــر برود و
اشتياق تيمها براي رقابت با يووه افزايش
يابد .امروز مردم در سراسر جهان درباره
يوونتوس ،تورين و ايتاليا حرف ميزنند،
طوري كه سالها بود به اين ترتيب حرف
نزده بودند.
او بازيكني اســت كه ميتواند از هر
زاويــهاي گل بزنــد و تكنيك بااليي هم
دارد امــا فراتر از جنبههــاي اقتصادي
انتقالش ،به نظرم او اشتياق بااليي براي
پيروزي به همراه خواهد آورد .اشــتياقي
كه او دارد ،و اينكه او ميخواهد بهترين
باشــد ،نيروي محركه او در كنار كيفيت
بيچونوچرايش است.

يووه باشــگاهي اســت كــه روي
جزييات تمركز دارد و ميخواهد پس از
كسب موفقيت ،به دنبال موفقيت بعدي
باشــد .آنها هميشه ســطح اهدافشان را
باالتر ميبرنــد و ميخواهند معيارهاي
باالتري داشــته باشــند .به اين ترتيب
رونالدو بازيكني عالــي براي آنها خواهد
بود.
خواندهام كه او قصد دارد در نزديكي
زمين تمريني كونتيناسا سكونت داشته
باشد .تورين جاهاي زيادي براي سكونت
دارد كه مناســب رونالدو باشد ،از جمله
در حوالي تپهها».
گفته ميشــود كه آمدن رونالدو به
معناي جدايي گونســالو ايگواين خواهد
بــود .دلپيرو ميگويد« :پــس از اينكه
رونالــدو را با قيمــت  100ميليون يورو
و با دســتمزد  30ميليون يورو در سال
ميخريد ،روشن اســت كه بايد براي او
فضاي كافي براي بازي ايجاد كنيد .برايم
چالش جالبي است كه ببينم آنها چطور
ميتوانند كنار هم بازي كنند .يوونتوس
ميخواهد فاتح ليگ قهرمانان شود ،ولي
نه فقط ايــن ،كه ميخواهد در ســطح
بزرگترين باشــگاههاي دنيا ديده شود.
رونالدو وجهه سري آ و كالچو را در سطح
دنيا باال خواهد برد».

چلسي پول خريد رونالدو را ميدهد؟
گزارشهــا حاكي از آن اســت كه
يوونتوس مبلغ خريد كريستيانو رونالدو
را بــا فروش گونســالو ايگواين و دانيله
روگاني به چلسي با قيمت  100ميليون
يورو تامين خواهد كرد.
قيمت رونالــدو  100ميليون يورو
اســت كه بايد در دو ســال مالي پيش
رو پرداخت شود و  12ميليون يورو هم
بايد به منچســتريونايتد و اسپورتينگ
ليسبون داده شود.
منابع ايتاليايي نوشتهاند كه پس از
پيوســتن مائوريتسيو ساري به چلسي،
اين دو بازيكن بــه احتمال زياد به اين
باشگاه خواهند پيوست .رابطه ساري با

ايگواين عالي است و جايگاه اين بازيكن
در يووه پس از پيوستن رونالدو به خطر
ميافتد .به اين ترتيب ايگواين با قيمت
 60ميليــون يــورو به چلســي خواهد
پيوست.
ديگر بازيكن يوونتوس كه ســاري
در چلســي ميخواهد ،روگاني ،مدافع
ميانــي اين تيم اســت كــه در امپولي
شــاگرد ساري بوده اســت .روگاني در
يوونتوس فرصت بازي چنداني نداشته
ولي مدافعي جوان و آيندهدار اســت و
آينده فوتبال ايتاليا به شــمار ميرود.
قيمت او هــم  40ميليون يورو خواهد
بود.

