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کارم را در قطر و به دور از فشار آغاز میکنم

ژاوی که دوشنبه برای آخرین بار در یک مسابقه رسمی
فوتبال به عنوان بازیکن حضور یافت و در پایان دیدار با
پرسپولیس برای همیشه با دنیای فوتبال خداحافظی کرد،
طبیعی بود که بخواهد آخرین پیراهن خود را به یادگار
نگه دارد و آن را به کســی اهدا نکند .بر همین اســاس
وقتی مهدی ترابی از او درخواست پیراهن کرد نیز ژاوی
ضمن عذرخواهی حاضر به اجابت این خواسته نشد.

منچسترسیتی بعد از موفقیت تاریخیاش در فتح  3جام
فوتبال باشــگاهی انگلیس ،در خیابانهای شــهر منچستر
رژه رفت تا شــادی خود را با هوادارانش شــریک شود.
وینسنت کمپانی ،کاپیتان سیتی که از این تیم جدا خواهد
شد ،رهبری این جشن را به عهده داشت.

پومــا به طور رســمی از
لبــاس اول باشــگاه میالن
بــرای فصــل 2019-20
رونمایی کــرد .این لباس
الهــام گرفتــه از طــرح
پیراهــن میالن در ســال
 1969اســت کــه طــی
آن ایــن باشــگاه ایتالیایی
توانست قهرمانی در اروپا
را در مــاه می در مادرید
را جشن بگیرد.

ژاوی هرناندز پس از  22ســال حضور در سطح حرفهای
و در حدود  1100بازی رســمی در رده ملی و باشگاهی
دوشنبه شــب در تهران از فوتبال خداحافظی کرد .او در
جریان باخت -2صفر الســد مقابل پرســپولیس ،آخرین
بازی رســمی خودش را انجــام داد .ژاوی در مصاحبهای
اختصاصــی در تهران با  EFEگفت« :برنامه این اســت
که پیش از بازگشــت به اروپا و بارســلونا ،در قطر دوران
مربیگری خود را آغاز کنم .اینجا میتوانم به دور از فشــار
خود را در این حرفه آزمایش کنم و تجارب ارزشــمندی
به دســت بیــاورم .اینجــا آرامآرام کارم را آغاز میکنم و
مشــخصا اکنون آماده مربیگری در باشگاههای سطح اول

ژاوی :هدف نهاییام سرمربیگری بارساست

فوتبال اروپا نیســتم .باید ابتدا راه رفتــن را یاد بگیرم تا
بتوانــم دویدن را آغاز کنم .هدف نهاییام این اســت که
روزی ســرمربی بارسلونا شوم اما قبل از آن باید چیزهای
زیادی یاد بگیرم و تجربه به دســت بیاورم تا بتوانم به این
موضوع فکر کنم .ایدههــای زیادی دارم که میخواهم به
بازیکنــان آینده خود منتقل کنم .بازی فوتبال را میتوان
به شیوههای متفاوتی انجام داد اما همیشه طرفدار سبک
و رویکرد بارســلونا بودهام؛ شــیوهای کــه در آن بازی را
کنترل میکنید و مالکیت توپ را به دست میآورید؛ این
ســبکی است که در آن بزرگ شــدم .وقتی مربی شوم به
همین سبک کار خواهم کرد ».مهندس تیکیتاکا در ادامه

گفــت« :در دوران کودکی وقتی تــازه در آغاز راه بودم،
فکر نمیکردم که چنیــن دوران حرفهای موفقیتآمیزی
در بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در انتظارم باشد .در بهترین
زمــان ممکن پــس از قهرمانی در کوپــا دلری ،اللیگا و
لیگ قهرمانان اروپا ،بارسلونا را ترک کردم .حاال زمان آن
رســیده که کفشهایم را بیاویزم .دوران حرفهای طوالنی
داشــتم و حاال به فکر آینده هستم .خوششانس بودم که
در دوران بازی با مربیان بزرگی چون آراگونس ،گواردیوال،
انریکه و فــنگال کار کردم .گواردیوال و آراگونس بیش از
بقیه روی فوتبال من تاثیرگذار بودند .برای من گواردیوال
بهترین مربی جهان است».

انتشار فهرست باارزشترین بازیکنان مستطیل سبز

پردرآمدهایبیخاصیت!

وبسایتمعتبرترانسفرمارکت
 20تــن از پردرآمدتریــن
بازیکنــان دنیای فوتبــال را معرفی کرد که
مطابق انتظار نام لیونل مســی و کریستیانو
رونالدو در  2رده ابتدایی این فهرست به چشم
میخورد .فوقستاره آرژانتینی بارسلونا که از
نظر ترانســفرمارکت ارزشــی برابــر با 160
میلیون یورو در بازار دارد ،دستمزدی معادل
 130میلیون یورو در ســال دریافت میکند.
بعد از او نیز کریس رونالدویی حضور دارد که
ساالنه  113میلیون یورو حقوق میگیرد .این
 2بازیکن تنها بازیکنان حاضر در این فهرست
هستند که بیش از  100میلیون یورو در سال
دریافت میکنند .حضور گرت بیل ،الکسیس
سانچز و فیلیپه کوتینیو به ترتیب در ردههای
پنجم ،هفتم و هشتم نشان میدهد که شاید
این بازیکنان بســیار بیش از آنچه در زمین
نشان میدهند حقوق میگیرند .گرت بیل که
در این فصل با  8گل و  3پاس گل در اللیگا
بدترین فصل حضور خود در رئال را ســپری
کرده و مدتی اســت جایی در اندیشــههای
زیدان ندارد با دستمزدی معادل  40.2میلیون
یورو در سال در رده پنجم این فهرست و بعد
از مسی ،رونالدو ،نیمار و گریزمان حضور دارد.
حضور الکسیس ســانچز در رده هفتم نیز از
نکات جالب این فهرست است .او که در ژانویه
 2018به عنــوان یکی از ســتارگان دنیای
فوتبال از آرسنال به منچستریونایتد پیوست

در  45بازی خود برای یونایتد تنها  5بار موفق
به گلزنی شده است .سانچز در این فصل تنها
 877دقیقــه در رقابتهــای لیگ برتر برای
یونایتد به میدان رفت و در همین دقایق نیز
تنها یک بار موفق به گلزنی شــد .او ساالنه
 30.7میلیون یــورو حقوق میگیرد .فیلیپه
کوتینیــوی برزیلی نیز در رده هشــتم این
فهرست حضور دارد .او که در ژانویه  2018با
انتقالی  130میلیون پونــدی از لیورپول به
بارسلونا پیوست و به گرانترین خرید تاریخ
آبیاناریها تبدیل شــد ،بعد از گذراندن یک
نیمفصــل امیدوارکننده نتوانســت روزهای
خوبی را در فصل  2018-19ســپری کند.
کوتینیو از آغاز سال  2019میالدی تنها یک

گل در اللیگا به ثمر رسانده است 16 .بازیکن
حاضر در  20رده ابتدایی از لیگ برتر انگلیس،
لیگ یک فرانســه ،اللیگا و سری آ هستند و
بوندسلیگا نتوانسته نمایندهای در این جمع
داشــته باشد .آندرس اینیســتا ،بازیکن تیم
ویسلکوبه ژاپن پردرآمدترین بازیکنی است
که در رقابتهــای اروپایی حضــور ندارد و
ازکوئیل الوتزی وهالک ،نمایندگان سوپرلیگ
چین در این فهرست هستند.
در ادامــه نگاهــی دقیقتــر بــه  10نفر از
پردرآمدترین بازیکنان حاضر در دنیای فوتبال
خواهیم داشــت و ارزش آنها در بازار از دید
ترانسفرمارکت را بررسی میکنیم.

-1لیونل مســی (بارســلونا-آرژانتین)130 :
میلیون یورو در ســال (ارزش 160 :میلیون
یورو)
-2کریســتیانو رونالدو (یوونتوس-پرتغال):
 113میلیون یــورو در ســال (ارزش100 :
میلیون یورو)
-3نیمــار (پاریســنژرمن-برزیل)91.5 :
میلیون یورو در ســال (ارزش 180 :میلیون
یورو)
-4آنتوان گریزمان (اتلتیکومادرید-فرانسه):
 44میلیــون یــورو در ســال (ارزش150 :
میلیون یورو)
-5گرت بیل (رئالمادرید-ولز) 40.2 :میلیون
یورو در سال (ارزش 70 :میلیون یورو)
-6آندرس اینیستا (ویسلکوبه-اسپانیا)33 :
میلیون یورو در ســال (ارزش 6.75 :میلیون
یورو)
-7الکسیس سانچز (منچستریونایتد-شیلی):
 30.7میلیــون یــورو در ســال (ارزش45 :
میلیون یورو)
-8فیلیپــه کوتینیو (بارســلونا-برزیل)30 :
میلیون یورو در ســال (ارزش 100 :میلیون
یورو)
-9ازکوئیل الوتزی (هبــی چاینا فورچون-
آرژانتین) 28.3 :میلیون یورو در سال (ارزش:
 4میلیون یورو)
-10لوئیس سوارز (بارســلونا-اروگوئه)28 :
میلیون یورو در سال (ارزش 60 :میلیون یورو)
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سوژه
رونالدو به مردم فلسطین کمک
نکرد

چند روز پیش بعضی از سایتها از کمک 1.5
میلیون یورویی کریســتیانو رونالدو به مردم
غزه به مناسبت ماه مبارک رمضان سخن به
میان آوردند .ســایت عربی  elsportبه نقل
از ســایت  leadstoriesنوشت که این خبر
دروغ اسـ�ت و اصال صحت ندارد leadsto� .
 riesدر تماســی با نمایندههای رونالدو خبر
کمک مالی این بازیکن به مردم فلسطین را
رد و تاکید کردند که این خبر مثل بســیاری
از خبرهــای دیگری که دربــاره این مهاجم
پرتغالی منتشر میشود صحت ندارد.

گزارش
امباپه قطعا فصل بعد در
پاریس میماند

در میان مذاکرات اولیه بر سر تمدید قرارداد،
امباپه  2شب پیش گفت که وقت آن رسیده
مسئولیتهای بیشتری داشــته باشد و این
اتفاق میتوانــد در پاریس یا تیم دیگری رخ
دهد .به نظر میرســد به جز مسئله تمدید
قرارداد ،او از شــرایط تیمش راضی نیســت.
پاریســنژرمن در  2سالی که امباپه و نیمار
را به خدمت گرفته حتی به جمع  8تیم لیگ
قهرمانان اروپا نرسیده و عدم موفقیت این تیم
در اروپا ،درخشش انفرادی ستاره جوان تیم
ملی فرانســه را تحت تاثیر قرار داده است .با
این حال پاریســنژرمن قصد نــدارد اجازه
دهد رســانهها در مورد امباپــه حرف بزنند
و به همیــن دلیل این تیم دیروز با انتشــار
بیانیهای در وبســایت خود نوشت« :رابطه
بسیار نزدیک پاریسنژرمن و کیلیان امباپه
از  2سال قبل شــروع شد و فصل آینده هم
ادامه خواهد یافت؛ با جاهطلبی مشترک برای
تاریخسازی در فوتبال اروپا .امباپه پیش از این
بارها به رئالمادرید لینک شده اما بعید به نظر
میرســد که حداقل برای فصل آینده اتفاقی
رخ دهد».

