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پیشنهاد فوق نجومی  UFCبه می ودر
ســتاره بوکس جهان اعالم کرد که  UFCبه او پیشــنهاد یک
میلیــارد دالری برای شــرکت در این رقابتها را داده اســت.
فلوید میودر ،مد نظر  UFCقرار گرفته .ســتاره بوکس جهان
اگر پیشــنهاد این ســازمان را قبول کند برای  3تا  4بازی یک
میلیارد دالر دریافت خواهد کرد .بوکســور آمریکایی در آخرین
اپیــزود برنامه  Clod As Ballsبــه کوینهارت گفت که اگر

یک میلیارد دالر برای  ۴مبارزه!

قرارداد این کمپانی را برای شــرکت در مســابقات بپذیرد یک
میلیارد دالر دریافت میکند .این یک رقم نجومی است که باعث
میشــود میودر را در این رقابتها ببینیــم .از طرفی دانا ویت
اعالم کرد که عالقهمند اســت بوکسور آمریکایی را برای حضور
در ایــن رقابتهــا راضی کند .در واقع آنها بیش از یک ســال
اســت (از دسامبر  )۲۰۱۷که در تالش هستند او را راضی کنند.

مــیودر حضور در این رقابتها را رد نکرد .او پیش از این مبارزه
در  MMAرا مسخره میکرد اما در سال  ۲۰۱۸برابر کانر مک
گریگور قرار گرفت و پیروز شد .با این حال به نظر میرسد ستاره
بوکس جهان را در این مســابقات نبینیم .او گفت« :من انســان
صادقی هستم .زندگیام فوقالعاده است .میتوانم در همه ماهها
هر چیزی را که میخواهم بخرم».

نگاهی به لیست جدید پردرآمدترین ستارگان دنیای فوتبال
سولسشــر که در ماه دسامبر جانشــین خوزه مورینیو روی نیمکت
شیاطین ســرخ شــد ،در  10دیداری که هدایت این تیم را برعهده
داشــت 9 ،پیروزی به دســت آورد .به همین دلیل توانست باالتر از
رالف هاسنهوتل ،سرمربی ساوتهمپتون و شان دایش ،سرمربی برنلی
به عنوان مربی ماه انتخاب شود .او اولین مربی منچستریونایتد است
که از اکتبر  2012توانسته به این عنوان دست پیدا کند و حاال بعد از 7
سال باز هم منچستریها این جایزه را در دست مربی خود میبینند.

لیونل مســی ،فوقستاره
آرژانتینــی تیــم فوتبال
بارســلونا یــک هدیــه
ویژه بــرای المعز علی،
مهاجم تیم ملــی فوتبال
قطر ارســال کرد .مسی
پیراهــن بارســلونا بــا
شماره (۱۹شماره المعز
علی در تیــم ملی قطر)
که نام خــود این بازیکن
ســودانیاالصل هم روی
آن دیــده میشــود را
امضــا و بــه آقــای گل
مســابقات جــام ملتها
هدیه کرد.

سبقت مسی از کریس
دنیای فوتبال در مستطیل سبز
خالصه نمیشــود و کوچکترین
جزییات و حواشــی هم میتواند در این دنیای
مهیج بــرای خیلیها جالب باشــد .یکی از این
جزییات زندگی الکچری ستارگان دنیای فوتبال
و مشــخصا میزان درآمد آنهاست؛ سوژهای که
همیشه مورد توجه سایت فوربس بوده و در سال
چندین بار در این ســایت به این سوژه پرداخته
میشود .ســایت فوربس در آخرین بررسیهای
خود به معرفی پردرآمدترین ســتارگان دنیای
فوتبال پرداخته و این بار در صدر این فهرســت
یک نام جدید بــه جای کریــس رونالدو دیده
میشود.
مسی جای رونالدو
در آخرین بررســی صورت گرفته درباره حقوق
ماهانه ســتارههای فوتبال جهان لیونل مسی با
دستمزد ماهانه  7.3میلیون پوند باالتر از رونالدو
در رتبه اول قرار دارد .این در حالی اســت که در
آخرین ماه از ســال  2018میالدی این کریس

رونالدو بود که در صدر این فهرســت قرار داشت
اما گویا جدایی از رئال تا حدود زیادی روی درآمد
این بازیکن تاثیرگذار بوده است .بر اساس گزارش
فوربس ،کریس رونالدو ،ستاره پرتغالی یووه با 4.1
میلیون پوند در ماه در جایگاه دوم دیده میشود.
اختــاف  3میلیون پوندی رونالدو با مســی در
کســب درآمد ماهانه تغییری است که به تازگی
رخ داده و به نظر میرســد رونالدو در یوونتوس
کمتر مورد توجه اسپانسرها قرار میگیرد.
صعود گریزمان
درخشــش در جامجهانی و اتلتیکومادرید باعث
شــده تا آنتوان گریزمان این روزهــا به یکی از
پردرآمدترین ستارگان دنیای فوتبال تبدیل شود.
آنتوان گریزمان مهاجم فرانسوی روخی بالنکو با
 2.9میلیون پوند در لیست جدید با عبور از دیگر
رقبا به رتبه سوم صعود کرده است .این در حالی
است که پیش از این نیمار این جایگاه را در اختیار
داشت .گرچه نیمار با مبلغ  222میلیون یورو با
چاشنی رکوردشکنی از بارسلون راهی پاریس شد

اما در بخش دستمزد ماهانه با  2.7میلیون پوند
چهارم است.
یک بارسایی دیگر
دیگر ســتاره بارسا که دســتمزد نجومی ماهانه
دریافت میکند ،ســوارس مهاجــم اروگوئهای
اســت که با  2.5میلیون پوند دریافتی پنجمین
بازیکن پردرآمد دنیا محسوب میشود .در حالی
که تا رتبه پنجم خبری از ستارههای رئال دیده
نمیشود ،گرت بیل ســتاره ولزی قوهای سپید
با  2.2میلیون پوند در جایگاه ششــم لیســت
پردرآمدها حضور دارد.
 2نام جدید
در بیــن رتبههــای هفتــم تــا دهم لیســت
پردرآمدترینهــای دنیای فوتبال به  2نام جدید
برمیخوریم .حضور کوتینیو و امباپه به لیســت
 10بازیکــن پردرآمد دنیای فوتبال از نکات این
جدول جدید اســت .کوتینیو با  2میلیون پوند

مرگ ساال تایید شد

مارسلو همبازی کریس میشود؟

تیبو کورتوا ،ســنگربان بلژیکی که از اتلتیکومادرید راهی چلسی شد و از
آن تیم به رئالمادرید پیوســت دیشب در اللیگا برای اولین بار در دربی
مادرید مقابل تیم سابقش قرار گرفت .هواداران دوآتشه اتلتیکومادرید
نارضایتی خود از کورتوا به خاطر پیوستن او به رئالمادرید را با تخریب
نماد یادبود او در محوطه بیرون ورزشگاه واندا متروپولیتانو موسوم به
راهروی افتخار ،نشان دادند.

تا چند ماه پیش بعید به نظر میرســید که مارســلو ،یکی از کاپیتانهای تیم فوتبال رئالمادرید و بهترین
بازیکن این تیم ،مادرید را ترک کند اما حاال این یکی از گزینههایی است که ستاره برزیلی در حال بررسی
آن است .سوالری معموال بازیکنانی که محصول آکادمی تیم هستند را برای پست دفاع چپ ترجیح میدهد
و مارســلو را روی نیمکت قرار میدهد .خیلی از کارشناسان معتقدند وضعیت و آمادگی نهچندان مناسب
مارسلو باعث شده این مربی ،بازیکنان جوان را به او ترجیح دهد اما برخی هم معتقدند سوالری دوست دارد
از جوانترها استفاده کند .مارسلو که این موضوع را متوجه شده و با توجه به اینکه رابطه خیلی خوبی هم
با کریس رونالدو دارد ،تصمیم دارد به پیشنهادی که طبق ادعای روزنامه ایتالیایی توتواسپورت ،یوونتوس به
او داده ،بیشتر فکر کند .طبق ادعای این روزنامه یووه حاضر است  ۴۵میلیون یورو به عنوان رقم ترانسفر به
باشگاه بپردازد و دستمزد این بازیکن را هم سالی  ۱۲میلیون یورو در نظر گرفته است.

هازارد در انتظار پیشنهاد رئال

در این جدول رتبه هفتــم را به خود اختصاص
داده و امباپه ستاره جوان پاریسنژرمن نیز بعد
از الکسیس سانچس در رتبه نهم این لیست قرار
دارد .دهمین ســتاره پردرآمد دنیای فوتبال نیز
مســوت اوزیلی اســت که البته این روزها با اوج
خود فاصله زیادی دارد و احتماال در لیست بعدی
فوربــس جایی بین  10ســتاره پردرآمد دنیای
فوتبال نخواهد داشت.
ولخرجی در بارسلون و پاریس
حضور  3بازیکن از بارسا 2 ،بازیکن از سنژرمن
و تنهــا یک بازیکن از رئــال از دیگر نکات مهم
 10بازیکن اول پردرآمد دنیاســت که نشان از
ولخرجی بارســا و تیم پاریسی دارد .حضور یک
بازیکن از رئال نشان از تغییر رویکرد رئالیها در
چند سال گذشته در امر قراردادها دارد .همچنین
سانچز و اوزیل تنها بازیکن شاغل در لیگ جزیره
هستند که درآمدی باال دریافت میکنند.

جســدی که در کانال مانش پیدا شده بود متعلق به بازیکن آرژانتینی است .رسانههای فرانسوی و پلیس
دورست ،اعالم کردند جسدی که در کانال مانش پیدا شده متعلق به امیلیانو ساالست .یکشنبه گذشته
بقایای هواپیمایی که بازیکن آرژانتینی در آن حضور داشــت پیدا شد و یک روز بعد رسانههای انگلیسی
اعالم کردند جســدی در بین این بقایا دیده میشود .این جسد ناشناس از میان آبها بیرون آورده شد و
دیروز مشــخص شد که به مهاجم کاردیف تعلق دارد .بازیکن آرژانتینی دوشنبه هفته گذشته نانت را به
ی او در کانال مانش از رادار خارج شد .ساال قرار بود از فردای آن روز
مقصد کاردیف ترک کرد اما هواپیما 
نخستین تمریناتش را با تیم انگلیسی انجام دهد .او به تازگی نانت را ترک کرده و با کاردیف قرارداد امضا
کرده بود .در پی انتشار این خبر باشگاه نانت اعالم کرد که برای احترام به امیلیانو ساال ،مهاجم سابق این
باشگاه که در حادثه سقوط هواپیما کشته شد ،پیراهن شماره  9این باشگاه دیگر به بازیکنی داده نمیشود.

ادن هازارد که مدنظر رئالمادرید قرار گرفته  2پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی باشگاه فعلی
خود چلسی را رد کرده است .شنیده میشود این بازیکن منتظر پیشنهاد از سوی رئالمادرید
بوده و به همین دلیل پیشنهاد تمدید قرارداد باشگاه فعلی خود را رد کرده است.

رکورد جالب بارسا

تیم فوتبال بارسلونا در دیدار اخیر مقابل والنسیا  ۲بار توپ را به تیر دروازه زد و بازی درنهایت
با تســاوی  ۲-۲به پایان رسید .ضربه دوم ،بیستوچهارمین بار بود که بارسلونا در این فصل
توپ را به تیر دروازه حریفان میزد.
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