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سیاست عجیب پرز در حفظ هافبک کروات
فلورنتینو پرز ،رئیس باشــگاه رئالمادرید دوباره از
مواجهه با هافبک کــروات تیمش خودداری کرده
اســت .رئالمادرید و فلورنتینو پرز در مورد مســئله لوکا مودریچ،
وقت زیادی را تلف میکنند .ستاره کروات باشگاه رئالمادرید هنوز
با مدیر باشگاه دیدار نکرده و حتی جلسه دیروز هم به تعویق افتاده
اســت .به گزارش جانلوکا دی مارتزیو ،پنجشنبه برای اولین بار و
به طور مستقیم نمایندگان مودریچ با باشگاه تماس گرفتند اما تیم
اســپانیایی موضع خود را در مورد غیرقابــل فروش بودن مودریچ
تغییر نداده است .به همین دلیل است که مودریچ میخواهد با پرز
دیدار کند تا به او بگوید به قولی که به طور شفاهی به او داده ،پایبند

غیبــت لوکا مودریچ در عکس کاور صفحه فیسبوک رســمی باشــگاه
رئالمادرید ،شایعات در مورد جدایی این ستاره کروات را شدت بخشید.
هافبک کروات کهکشــانیها در جامجهانی نمایشهای درخشانی داشت
و به عنوان بهترین بازیکن این رقابتها انتخاب شــد و با جدایی کریس
رونالدو ،اکنون یکی از ستارههای اصلی رئال محسوب میشود و به همین
دلیل ،غیبت او در این عکس ،نمیتواند چندان عادی تلقی شود.

باشگاه ویارئال در مراسمی جالب ،کاسورال را به هواداران این
تیم معرفی کرد .آغاز این مراســم در ورزشگاه «السرامیکا»
ابتدا با یک کپسول خالی روی یک سکو بود که این کپسول
با تودههای دود پر شد .پس از محو دود ایجاد شده ،کاسورال
درون کپسول حضور داشت تا باشــگاه ویارئال ،معارفهای
بسیار جالب و با استفاده از شعبدهبازی برای کاسورال برگزار
کرده باشد.

تعویق جلسه با مودریچ برای خریدن وقت
باشــد و اجازه خروج به مقصد اینتر صادر شود .با این وجود ،لوکا
مودریچ هر روز به موقع در تمرینات حاضر میشود و کامال حرفهای
با موضوع برخورد میکند .او بــه هیچوجه قصد ندارد روابطش با
رئالمادریــد را خراب کند .به گفتــه دیمارتزیو ،رئالمادرید و در
راس امور ،فلورنتینو پرز به این جهت وقت تلف میکنند تا مودریچ
پس از صحبت با لوپتگی و با قرار گرفتن در جو تمرینات باشــگاه،
نظرش را عوض کنــد .در همینحال ،آنها همچنین این فرصت
را خواهند داشــت که در صورت اصرار مودریچ ،به فکر جانشــین
باشند .با اینحال ،ســران رئالمادرید نمیخواهند پس از جدایی
زیدان و رونالدو ،هواداران خود را بیشــتر از این با جدایی مودریچ

ناامید کننــد .مودریچ تا این لحظه نظرش را تغییر نداده و پرز در
حال بررسی گزینههای مختلف است .در ایتالیا ،اینتر به طور مکرر،
سیگنالهای مثبتی از طرف نمایندگان مودریچ دریافت میکند و
همچنان منتظر اســت .با اینکه جلسه دیروز هم به تعویق افتاده
و فرصت نقلو انتقاالت ایتالیا ،در پایان هفته آینده تمام میشود.
اینتریها بــه زودی در مادرید خواهند بود تا بــا اتلتیکومادرید،
دیدار چمپیونزکاپ را برگزار کنند .فرصتی که مدیران باشــگاه از
آن اســتفاده خواهند کرد تا با نمایندگان لوکا مودریچ ،مذاکرات
بیشتری را انجام دهند .اینتر امیدوار و البته محتاط است که لوکا
مودریچ ،اجازه خروج را از فلورنتینو پرز دریافت کند.

نگاهی به مهمترین اتفاقات آخرین روز نقلو انتقاالت جزیره

کورتووا به آرزویش رسید
پنجره نقل و انتقاالت تابستان
 2018لیــگ برتر انگلســتان
پنجشنبه شب رسما بسته شد؛  3هفته زودتر
از فصول قبل و پیش از شــروع فصل جدید.
حال میتوان ارزیابی بهتری داشــت از اینکه
کدام باشگاهها عملکرد بهتری داشتند و کدام
باشــگاهها نتوانســتند آنطور که باید و شاید
از این فرصت برای تقویت تیمهایشــان بهره
بگیرند .تیمهای انگلیسی مجبور شدند نسبت
به دیگر باشگاههای اروپایی سریعتر گزینههای
موردنظرشــان را جذب کنند .با این حال این
شــرایط باعث نشد جزیرهنشــینان بازیکنان
خوبی را جذب نکننــد .از لحاظ هزینه ،لیگ
برتر انگلیس باالتر از دیگر لیگها قرار گرفت.
در ادامه نگاهی داریم به مهمترین اتفاقات روز
پایانی در انگلیس.
هزینه گزاف و دستاورد منفی
تیمهای حاضر در لیگ برتر در ۴۰روز بیش از
یک میلیــارد و 300میلیون یورو خرج کردند
امــا تنها از فروش بازیکنان  ۳۹۱میلیون یورو
به دست آوردند .این یک آمار منفی است که
نشان میدهد آنها بیش از همه عالقهمند به
جذب بازیکنان ســطح باال هســتند تا اینکه

به ســود خود از طریق فروش بازیکنان توجه
ت که باشــگاهها
کننــد .از طرفی میتوان گف 
برای به دســت آوردن ســود بیشــتر نیاز به
فروش بازیکنان مســتعد خود ندارند .با وجود
اینکه در اروپا هنوز فصــل نقلو انتقاالت به
پایان نرسیده ،لیگ برتر انگلیس حدود  3برابر
بوندسلیگا ( ۴۴۷میلیــون یورو) و لیگ یک
فرانســه ( ۳۹۴میلیون یورو) هزینه کرد و با
اللیگا که تقریبا ۷۰۰میلیون یورو برای خرید
بازیکن خرج کرده ،فاصلــه زیادی دارد .نکته
قابل توجه این فصل نقــلو انتقاالت عملکرد
تیمهای ایتالیایی بوده است .آنها بیش از یک
میلیارد یورو هزینه کردهاند.
دستهای خالی تاتنهام
تفاوتــی نمیکند از چه زاویــهای به آن نگاه
کنید ،در هر صورت نقل و انتقاالت تاتنهام یک
شکست کامل بود .باوجود اینکه آنها قرارداد
هری کین را تمدید کردند ،پوچتینو هر پستی
را که خواســت تقویت کند ،با شکست مواجه
شــد .آنها به جذب آنتونی مارســیال ،لوئیز
کــوک و وینفرد زاها عالقه داشــتند اما حتی
موفق به جذب یکی از آنها هم نشدند.
مورینیو بازنده مطلق

مورینیو به دنبال این بود تا یک مدافع میانی
خریداری کنــد اما درنهایت موفــق به انجام
این کار نشــد .او بــر روی توبــی آلدرویرلد،
ژروم بواتنگ ،یری مینا و هری مگوایر دســت
گذاشــت اما نتوانست هیچ کدامشــان را به
خدمت بگیــرد .باوجود خرید فرد و دالوت در
ایــن پنجره نقل و انتقاالتی ،یونایتدیها هنوز
مشکالتی در ترکیبشان دارند که میتواند مانع
موفقیتشــان در فصل پیشرو شود .مشکالت
آنها به اینجا ختم نمیشــود .هنوز وضعیت
آنتونی مارسیال مشخص نیست .اختالفات این
بازیکن با مورینیو رسانهای شده و او حتی پس
از تولد فرزندش در تمرینات یونایتدیها غایب
بود ،به گونهای که زمزمههایی مبنی بر اینکه
باشگاه قصد دارد تا او را جریمه مالی کند نیز
به گوش میرســید .همچنین آنتونیو والنسیا
نیز پیش فصل خوبی نداشــته و مورینیو بارها
در کنفرانسهای مطبوعاتیاش به بازیکنان در

تور پیش فصل آمریکا تاخته است.
کورتووا به آرزویش رسید
تیبو کورتووا به ســختی از چلســی جدا شد،
آن هــم با تحریــم کردن تمرینــات تیمش.
تحریمکردنی که باعث شــد تا قهرمان  6دوره
لیگ انگلیس مجبور شــود تــا در بازار با یک
قیمت نجومی دروازهبان جدیدی جذب کند.
امضای قرارداد کپا آریســاباالگا با چلسی این
ن را به گرانتریــن خرید لیگ برتر
دروازهبــا 
تبدیل کرد ( ۸۰میلیون یورو) .برنامهریزی نه
چندان خوب ســران استمفوردبریج باعث شد
تا درنهایت آنها با وجود اینکه میدانســتند
شــماره یک بلژیکی تمایلی بــه ماندن ندارد،
خریــد جایگزین را بــه روزهــای آخر نقلو
انتقاالت موکول کنند .آنهم درحالی که عالقه
بازیکن برای بازگشــت به پایتخت اســپانیا و
نزدیک بودن به خانوادهاش رسانهای شده بود.
منبع :دیلی میل

نامزدهای بهترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا
اریک کانتونا ،اسطوره فرانسوی شیاطین سرخ به مناسبت شروع کار
تیم محبوبش در فصل جدید لیگ برتر انگلیس در صفحه اینستاگرام
خود به مورینیو و شــاگردانش روحیه داد .با توجه به خریدهای بد
منچستریها در این تابستان و غرولند آقای خاص از مسئوالن تیم به
نظر میرســد شیاطین سرخ این فصل هم کار خاصی از پیش نبرند.
اما کانتونا در پیامش خطاب به یونایتدی نوشت« :ما به بازیکنانمان
ایمان داریم ،پس شما هم به خودتان باور داشته باشید .شک نداریم
که امسال میتوانیم قهرمان شویم .بزن بریم یونایتد!»

اتحادیه فوتبال اروپا اســامی نامزدهای بهترین
بازیکن لیــگ قهرمانان اروپا در هر پســت در
فصــل  ۲۰۱۷-۱۸را اعــام کرد .ســایت یوفا
بعدازظهر پنجشنبه اسامی بهترین بازیکن لیگ
قهرمانان اروپا در هر پســت را اعالم کرد که در
بیــن  12بازیکن معرفی شــده نام  6بازیکن از
رئالمادرید دیده میشود .اسامی این بازیکنان
به این شرح است:
دروازهبــان :آلیســون بکــر (رم ،حــاال در
لیورپول) ،جیــان لوئیجی بوفــون (یوونتوس،

حــاال در پاریســنژرمن) ،کیلــور نــاواس
(رئالمادریــد) .خط دفاعی :ســرخیو راموس
(رئالمادرید) ،مارســلو (رئالمادرید) و رافائل
واران (رئالمادریــد) .خط میانی :لوکا مودریچ
(رئالمادرید) ،کوین دیبروین (منچسترسیتی)
و تونــی کــروس (رئالمادریــد) .خط حمله:
کریســتیانو رونالــدو (رئالمادریــد ،حاال در
یوونتوس) ،لیونل مســی (بارســلونا) و محمد
صــاح (لیورپول) .نظرســنجی بــرای انتخاب
بهتریــن بازیکن فصل گذشــته لیگ قهرمانان

در هر پســت میان  32سرمربی تیمهای فصل
قبل و همچنین  55روزنامهنگار انتخاب شــده
توسط گروه رسانهای ورزش اروپا انجام خواهد
شــد .درنهایت جایزه مدنظر در روز 30آگوست
یعنی قبل از قرعهکشــی مرحله گروهی فصل
 2018-19اهدا میشود .در انتخاباتی که سال
گذشته صورت گرفت ،بوفون به عنوان بهترین
بازیکــن ،راموس به عنــوان بهتریــن مدافع،
مودریچ به عنــوان بهترین هافبک و رونالدو به
عنوان بهترین مهاجم معرفی شــدند .همچنین

آنتوان گریزمان ،دیهگو گودین و دیمیتری پایه
نیز از سوی یوفا به عنوان  3نامزد نهایی کسب
عنوان بهتریــن بازیکن فصل  2017 -18لیگ
اروپا معرفی شدند .اتلتیکومادرید قهرمان فصل
گذشــته این تورنمنت شد .این تیم در فینال با
درخشــش گریزمان و گودین موفق به شکست
مارســی با دیمیتری پایه شد .برنده این جایزه
کــه فصل پیش بــه پل پوگبا رســید ،روز 31
آگوست در موناکو همزمان با قرعهکشی مرحله
گروهی رقابتهای فصل جدید معرفی میشود.

اسکوربورد
دوستانه باشگاهی
آیندهوون  – 4الشارجه 3
فروسینونه یک – بتیس 3

برنامه
لیگ برتر
نیوکاسل – تاتنهام
واتفورد – برایتون
فوالم – کریستالپاالس
هادرسفیلدتاون – چلسی
بورنموث – کاردیفسیتی
ولورهمپتون – اورتون
لوشامپیونا
نانت – موناکو
مونپلیه – دیژون
سناتین – گینگام
نیس – ریمز
لیل – رن
آنژه – نیمس
جام سانتیاگو برنابئو
رئالمادرید – میالن
والنسیا – لورکوزن
چمپیونزکاپ
اتلتیکومادرید – اینتر

گزارش
درآمد  124میلیونی بارسا از
فروش بازیکنان مازاد!

بارسا علیرغم اینکه ترکیب -یا شاید نیمکتش-
را بهطور قابل مالحظهای بــا بازیکنانی باکیفیت
تقویت کرد ،در فروش بازیکنان مازادش نیز عالی
کار کرد تا حــاال پول خالص هزینه شــده برای
خریدهــای جدید ،تنها  2میلیون یورو باشــد! به
بیان دقیقتر ،بارســا در این تابستان  4بازیکن را
بدون احتساب موســی واگی -برای تیم اول بهخدمت گرفته اســت .آرتور ملو ،کلمنت لنگلت،
مالکــوم و آرتورو ویــدال .بازیکنانی که به ترتیب
برای جذبشــان ارقام  41 ،36 ،31و  19میلیون
یورو هزینه شده اســت .در مجموع  127میلیون
یورو که شــامل  13میلیون یورو بندهای پاداشی
هم میشــود .اما در بحث فروشها بارسا تاکنون
جدایی پائولینیو ،جرارد دلوفئــو ،لوکاس دینیه،
الیکــس ویدال ،یری مینا و آنــدره گومز را نهایی
ک��رده که ب��ه ترتیب بابت هرکــدام از آنها رقم
 25/30 ،8 /5 ،20 /2 ،50 /13و  2 /25میلیون یورو
کســب کرده اســت .در مجموع  124 .2میلیون
یورو که البته  9میلیون یورو بندهای پاداشــی در
آن محاسبه نشــده است .به وضوح مشخص است
که کادر نقل و انتقاالتی متشــکل از پپ ســگوارا،
اریک آبیدال و رامون پالنس مسیر کامال متفاوتی را
نسبت به کادر رابرت فرناندز حداقل در بحث فروش
بازیکنان دنبال میکنند و نتیجهاش مثبت است.

