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چراغ سبز چلسی به رئال
ل هازارد به رئال برای آبیهای لندن دیگر
پروسه انتقا 
حوصله سر بر شده و چلسی میخواهد تکلیف بازیکن
بلژیکیاش را مشخص کند.هازارد امیدوار است تا  ۲هفته دیگر بفهمد
که آیا رئالمادرید واقعا قصد دارد در تابســتان آینده برای خرید وی
اقدام کند یا خیر .چلسی هم میخواهد این مسئله را حل کند .با وجود
اینکههازارد ادعا میکند میخواهد تا آخر فصل صبر کند و ســپس
تصمیم بگیرد ،هم بازیکن و هم چلسی میخواهند زودتر تکلیف خود
را مشخص کنند .مائوریتسیو ساری ماه گذشته در کنفرانس خبری
گفت ک ه هازارد باید تصمیمش را بگیرد و چلســی هم خود را آماده
ن هازارد از تیم اسپانیایی ضمانت الزم
هر  2ســناریو میکند .اگر اد 
بازیکنان یوونتوس و میالن برای بازی سوپرکاپ ایتالیا در عربستان
به سر میبرند .دیدار سوپر کاپ فوتبال ایتالیا به میزبانی عربستان
در ورزشــگاه النه زنبور در ریاض امشــب برگزار خواهد شد .به
همین بهانه بازیکنان یووه با لباسهای عربی جلو دوربینها ظاهر
شدند که لحظات جالبی رخ داد.

مارادونا اخیرا یک جراحی دشوار را پشت سر گذاشته و طبق گزارشات
به نظر میرسد حال عمومی وی رو به بهبود است .حاال پله که روزگاری
هرگــز رابطه خوبی با مارادونا نداشــت و این  2ســتاره بزرگ دنیای
فوتبا بارها علیه یکدیگر مصاحبه میکردند ،برای مارادونا در توئیترش
آرزوی بهبودی کرده« :هی دیهگو ،هرگز عالقه ندارم بشــنوم یکی از
اعضای باشگاه شــمارههای 10ناخوش است .امیدوارم خیلی زود بهبود
پیدا کنی ،دوست من».

پیتر چک دروازهبان اهل کشور چک با انتشار پستی در فضای مجازی اعالم
کرد آخر فصل بارنشسته میشود« :پس از  20سال بازی به نظرم وقت
خداحافظی و بازنشسته شدن رسیده است 15 .سال در لیگ برتر انگلیس
دروازهبانی کردم و به هر افتخار ممکنی دست یافتم ،احساس میکنم به
هر چیزی که میخواستم رسیدهام ».این دروازهبان  36ساله سال  2004از
رن فرانسه راهی چلسی شد و سال  2015به آرسنال پیوست.

 112میلیون بدهید،هازارد را بخرید!

را بگیرد و به چلسی بگوید که قصد دارد تیم را ترک کند ،چلسی به
رئالمادریــد پیام خواهد داد که تخفیفی در کار نخواهد بود .با وجود
اینکههازارد هفته پیش  ۲۸ســاله شد و تنها یک سال از قراردادش
باقی مانده ،چلســی این بازیکن را زیر۱۰۰میلیون پوند(۱۱۲میلیون
یورو) به فروش نمیرســاند .ســران چلســی اعتقاد دارند کههازارد
حداقل  ۲برابر چیزی که آنها برای پولیشیچ پرداختند ،ارزش دارد.
رئالمادرید درحال بررســی ارائه پیشنهاد برای کریستین اریکسن و
ن هازارد اســت که آنها را به عنوان گزینههای جانشین برای لوکا
اد 
مودریــچ و گرت بیل ،در نظر دارد .مت الو میگوید رئالمادرید برای
خریــد هرکدام از این بازیکنان ،به پول زیادی نیاز دارد .به گفته مت

ی هازارد بــرای رئالمادرید که درحال
الو ،ارزشگذاری چلســی رو 
حاضر پول زیادی برای خرید بازیکن ندارد ،میتواند مشکلساز شود
اما شــاید آنها با فروش متئو کواچیچ به چلسی ،بتوانند این عدد را
پایین بیاورند .کواچیچ به صورت قرضی در چلسی حضور دارد و تنها
درصورتی میتواند در چلســی بماند که ساری رضایت دهد .کواچیچ
چه در چلســی بماند یا نه ،رئالمادرید امیدوار اســت با فروش این
بازیکن ،بخشی از هزینه انتقالهازارد را جبران کند .چلسی این هفته
متوجه خواهد شد که آیا میتواند گونزالو هیگواین را به خدمت بگیرد
یا خیر تا بتواند با جدایی آلوارو موراتا موافقت کند .سویا دیگر عالقهای
به جذب موراتا ندارد اما اتلتیکومادرید مشتری اوست.

نگاهی به اتفاقات جزیره در هفتهای که گذشت

از اوجگیری یونایتد
تا افول آرسنال و تاتنهام
هفتــه  22لیگ برتــر انگلیس با شکســت 2
تیم لندنی آرســنال و تاتنهــام پایان یافت ولی
منچســتریونایتد با اوله گونارسولسشر ششمین
برد پیاپی خود را کســب کرد .نگاهی داریم به
نکات مهم این هفته فوتبال انگلیس.
ماه عسل امری تمام شده
دوران امری در آرســنال خیلی خوب آغاز شد،
پس از  2باخت در  2هفته نخســت لیگ برتر،
آنها  22بازی بدون شکســت را پشــت ســر
گذاشتند .این نتایج خوب باعث شد خیلیها به
این باور برســند که امری میتواند شرایط را به
نسبت ســالهای آخر دوران حضور ونگر بهبود
ببخشد و تحولی بزرگ در آرسنال ایجاد کند .اما
اکنــون وضع تغییر کرده و در طی  6هفته اخیر
آرســنال با افت فاحشی مواجه شده است .آنها
بعد از پیروزی درخشــان مقابل تاتنهام در لیگ
برتر در اوایل دســامبر ،تنها بردهایشان در لیگ
جزیره ،مقابل برنلی ،فوالم و هادرسفیلدی بوده
که در زمان برگزاری مسابقه ،هر  3در بین  3تیم
آخر جدول قرار داشتند .اما چه چیز در پس این
افت قرار دارد؟ شاید یکی از ساده ترین و بهترین
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پاسخها این باشد که بازیکنان تیم امری به اندازه
کافی خوب نیستند .البته در این میان ،امری هم
خوب ترکیبش را نچیــده .او اعتقادی به اوزیل
ندارد ،این اواخر او حتی حاضر شــد از  3مدافع
و یک جوان  19ســاله که فقط  2گل برای تیم
اصلی زده ،روی نیمکت استفاده کند ولی ستاره
آلمانی را در ترکیب  18نفره قرار ندهد .سکوت او
نیز در مقابل داستان جدایی رمزی ،سوالبرانگیز
است .در عینحال تعویضهای او نیز اخیرا جای
بحثهای زیادی را ایجاد کرده است.
تاتنهام ،تیمی خسته
هفتههاســت که تاتنهام خسته به نظر میرسد،
اما در طی هفتههای اخیر آنها توانســته بودند
به هر نحو ممکن نقابی بر این خستگی بزنند و
بههر شکل ممکن نتایج الزم را کسب کنند .در
عینحال شکست مقابل منچستریونایتد خیلی
هم هشــدارآمیز نبود ،چراکه آنها در نیمه دوم
نمایــش خوبی ارائه کردنــد و تنها یک نمایش
خــوب از یکی از بهترین دروازهبانان جهان مانع
از امتیازگیری اسپرز شــد .اما آیا این خستگی
میتواند تداوم داشته باشد و اثرات خود را بیشتر

و بیشتر نشان دهد؟ اگر اینطور باشد ،آیا زمان
آن نیست که تاتنهام خیلی سریع دست به کار
شــده و تا ژانویه تمام نشده برای خرید بازیکن
اقدام کند؟ خصوصا که آنها تا پایان فصل باید
در  4جــام بجنگند و در تابســتان نیز خریدی
نداشتند ،بدتر اینکه هونگ مینسون را هم حاال
چند هفتــهای به دلیل حضور در جام ملتهای
آسیا در اختیار ندارند و هری کین نیز در پایان
بازی با منچستریونایتد ،با درد زمین را ترک کرد.
سولسشر مربی هفته!
 6بازی هنوز هم معیاری اندک برای آن است
تــا بخواهیم درمــورد این صحبــت کنیم که
سولسشر در منچســتریونایتد تحول و انقالب
ایجاد کرده است .بخصوص که منچستریونایتد
در دوران پسافرگوســن از این روزهای خوش
کوتاهمدت ،زیاد دیده ولی باز افت کرده است.
اما آنچه در مورد این روزهای منچستریونایتد
مشهود است ،پیشــرفت از یک بازی به بازی
بعد اســت .در هر مســابقه ،چیــزی را از تیم

یونایتــد میبینیم که اوله گونار در رســانهها
از آن صحبت کرده اســت .اخیرا او از توانایی
راشــفورد صحبت کرده بود و اذعان داشت که
درحال کار با این مهاجم جوان درباره ذهنیت
و تکنیکش در زمین مسابقه است .این اتفاق به
خوبی در دیدار با اسپرز مشخص شد .وقتی در
دقیقه  45یونایتد صاحب فرصت خوبی شــد،
راشفورد همچون یک مهاجم باتجربه به خوبی
دروازه حریف را هدف گرفت و با ضربهای دقیق
به گوشــه دروازه ،موفق شد لوریس را مغلوب
کند .او در  9بــازی اخیر تیمش 5 ،گل زده و
 5پاس گل هم ارســال کرده است .نکته قابل
توجه دیگر ،نگرش سولسشر به ترکیب تیمش
اســت .در حالی که مورینیــو دائما از ترکیب
تیمش و عدم خرید بازیکن گالیه میکرد ،اما
اکنون که در ژانویه هستیم و یونایتد میتواند
خرید کند ،سولسشــر به خوبی نشان داده که
چطور میتوان با هر آنچه دارید ،بهترین نتیجه
ممکن را بگیرید.

بارسلونا در صدر باشگاههای دنیا از حیث پرداخت دستمزد به بازیکنانش قرار دارد .این عنوانی است که سال گذشته نیز به بارسا تعلق داشت اما باشگاه کاتاالن در سال 2018
تبدیل به اولین باشگاه دنیا شد که بیش از 500میلیون یورو به بازیکنانش دستمزد(ناخالص) میدهد .باشگاه بارسلونا نسبت به سال  2017شاهد رشد  42درصدی دستمزد
بازیکنانش بوده و در مجموع  562میلیون یورو به ستارههایش پرداخت میکند .عالوه بر جذب کوتینیو و دمبله که  205میلیون یورو برای این باشگاه هزینه درپی داشت ،باید
تمدید قرارداد فوقستارهای چون مسی را هم اضافه کرد و همه این عوامل باعث شده تا رشد قابلتوجهی در میزان پرداختیهای بارسلونا ایجاد شود .پس از بارسا ،پیاسجی
قرار دارد که ساالنه  332میلیون یورو به بازیکنانش دستمزد میدهد .پس از این  2باشگاه نیز منچسترسیتی قرار دارد.
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سوژه
دستمزد باالی مورینیو برای
کارشناسی در تلویزیون

خوزه مورینیو اخیرا از هدایت منچستریونایتد اخرا ج
و اوله گونار سولسشــر جانشــین او روی نیمکت
شــیاطین سرخ شد ه و نتایج بسیار خوبی در غیاب
او کسب کرده اســت .در همین حین که مورینیو
هدایت تیمی را برعهده ندارد ،به عنوان کارشناس
در شبکه  beIN Sportشرکت و برای هر برنامه،
 60هــزار پوند دریافت خواهد کــرد .او کارش را با
تحلیل دیدار حســاس قطر و عربستان سعودی در
جام ملتهای آسیا آغاز میکند و سپس برای بازی
حساس آرسنال و چلســی ،به استودیو این شبکه
اضافه خواهد شد .با اینحال ،یونایتد او را از صحبت
کردن راجع به این باشــگاه و شرایطش منع کرده
اســت .آنها بر این باورند که ایــن احتمال وجود
دارد که مورینیو با اشــاره به یونایتد ،جنگ روانی
علیه باشگاه را آغاز کند .از همین رو ،وکالی باشگاه
یونایتد نیز به دقت صحبتهای مورینیو را زیرنظر
خواهند داشت تا درصورتی که کوچکترین صحبتی
علیه باشگاه از طرف آقای خاص مطرح شود ،علیه
او شکایت کنند.

