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اخبار
ایوان پریشیچ با بایرن مونیخ یک ساله بست

ایوان پریشیچ رسما با امضای یک قرارداد
قرضی یک ساله به بایرن مونیخ پیوست .بایرن
در پایان این مدت میتواند او را به صورت دائمی
به خدمت بگیرد.ایوان پریشیچ ،ستاره کروات
اینتر میالن با امضای قراردادی رسمی به مدت
یک سال به عنوان بازیکن قرضی به بایرن مونیخ
پیوست.پریشیچ 30ساله از سال  2015به باشگاه
اینتر میالن ملحق شده و چهار فصل با پیراهن
اینتر بازی کرده بود .پریشیچ فصل آینده در آلیانز
آرنا برای راهیابی به ترکیب فیکس بایرن مونیخ با
سرژ گنابری و کینگزلی کومان رقابت خواهد کرد.
باشگاه بایرن مونیخ امروز با انتشار تصاویر پریشیچ
در کنار حسن صالح حمیدزیچ ،مدیر ورزشی بایرن
مونیخ و کارل هاینتس رومینیگه ،نایبرئیس این
باشگاه امضای قرارداد او را به صورت رسمی اعالم
کرد.پریشیچ بعد از امضای قرارداد خود به خبرنگار
وبسایت رسمی بایرن گفت »:از اینکه به آلمان
برگشتهام خیلی خوشحالم .بایرن یکی از بزرگترین
باشگاههای اروپا است .ما نه تنها در بوندسلیگا و
جام حذفی آلمان مدعی هستیم بلکه قصد داریم
در چمپیونزلیگ هم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی
باشیم».

رئال،بدترین تیم اللیگا در اردوی پیش
فصل تابستانی

فصل جدید رقابتهای اللیگا در آستانه آغاز
است و تیمها برای رسیدن به آمادگی هرچه
بیشتر بازیهای دوستانه متعددی را برگزار می
کنند؛ اما بازیهای دوستانه رئال مادرید آنطور که
توقع می رفت ،به نفع کهکشانی ها پیش نرفته
و زیدان و شاگردانش نتوانسته اند تا در بازیهای
یپش فصل به نتایج مطلوبی دست بیابند .رئالی
ها در بین تمام تیمهای حاضر در اللیگا (در
دیدارهای دوستانه اردوی پیش فصل) تیمی با
دریافت بیشترین گل هستندو از حیث گلزنی در
رده هشتم قرار دارند و از  21امتیاز ممکن در
بازیهای دوستانه تنها  8امتیاز کسب کرده اند.
اولین بازی رئال مادرید در فصل جدید
اللیگا عصر شنبه در خانه سلتاویگو در ورزشگاه
باالئیدوس برگزار خواهد شد و این درحالی
است که آنها در بین تمام تیمهای حاضر در
اللیگا ،ضعیف ترین تیم در اردوی پیش فصل
بوده اند .شاگردان زیدان در  7دیدار دوستانه
ای که در اردوی پیش فصل برگزار کرده اند
به  3باخت دست یافتند (مقابل بایرن مونیخ،
اتلتیکومادرید و تاتنهام) 2 ،بار مقابل حریفان
مساوی کردند (مقابل آرسنال و رم) و تنها 2
برد مقابل فنرباغچه و ردبول سالزبورگ به دست
آوردند .اگر بخواهیم به صورت مجازی ،عملکرد
تیمهای اللیگایی در اردوی پیش فصل را در
یک جدول به ثبت برسانیم ،رئال مادرید در قعر
این جدول قرار می گرفت؛ چرا که از  21امتیاز
ممکن تنها  8امتیاز کسب کرده (میانگین 1.1
امتیاز در هربازی).

حضور بازیکنان ژاپنی و کرهای در تیمهای معتبر دنیا

فصل نقل و انتقاالت اروپا به پایان راه خود
نزدیک می شود در شرایطی که فوتبال ایران سهم
زیادی از این بازار بزرگ و جذاب نبرده است.سهم
حضور بازیکنان ایرانی در نقل و انتقاالت درحالی
از هرسالی ضعیفتر است که در این فصل بازیکنان
ژاپنی و کرهای بهنوعی حسابشان را از سایر
کشورهای آسیایی جدا کردند و حاال تقریباً در
بسیاری از تیمهای معتبر دنیا میتوانیم رد پایی
از حضور یکی از بازیکنان این دو کشور را مشاهده
کنیم.
بعد از حضور موفق بازیکنانی مثل «کازویوشی
میورا» در جنوا« ،هیده توشی ناکاتا» در پارما ،رم،
وفیورنتینا« ،شونسکه ناکامورا» درسلتیک «آتسودو
اوچیدا» در شالکه« ،کیسوکه هوندا» در زسکا
مسکو« ،شینجی اونو» در فاینورد« ،ناگاتومو» در
اینترمیالن و گاالتاسرای« ،ایناموتو» در آرسنال،
شینجی کاگاوا در فوتبال اروپا و مثالهای زیادی
ازایندست که میتواند برای کارشناسان فوتبال
ایران قابلتأمل باشد ،انتقال جوانان ژاپنی به
معتبرترین تیمهای اروپایی نشان داد فوتبال
ژاپن وارد دوران جدیدی میشود که دیگر حاال
رصد کردن بازیکنان این کشور کار بسیار سختی
به نظر میرسد بهطوریکه حاال حتی آن دسته
از بازیکنان این کشور که تا حدی سن و سالشان
دیگر اجازه حضور در تیمهای سطح اول فوتبال
را نمیدهد بهجای بازگشت به کشورشان ،در
تیمهای لیگ دو اروپا بازهم مارکت خودشان را
حفظ کردهاند .چراکه معموالً به این شکل بوده
است که بازیکنانی که از رده سنی حضور در اروپا
خارج میشوند برای گذراندن پایان فوتبالشان به
کشور خودشان مراجعت میکنند .اما برفرض مثال
شینجی اکازاکی در  33سالگی ماالگا و کاگاوا 30
ساله رئال ساراگوسا اسپانیا را برای پایان دوران
فوتبال خودشان در نظرمی گیرند.

در بخشی از گزارشی که یکی از روزنامههای
معتبر این کشور در همین ارتباط منتشر کرده است
گفتوگویی با « کوزو تاشیم» رئیس فدراسیون
فوتبال ژاپن انجام داده که او می گوید« :در
حال ساختن تیمی برای آینده هستیم .و همواره
نگاهمان روبهجلو بوده چراکه در ابتدای مسیر
دگرگونی و تحول قرار داریم .در ادامه به اهداف
استراتژیکی میاندیشیم که در پیش خواهیم
داشت .در حال حاضر میدانیم که باید صبر کنیم
و در انتظار باشیم .نخستین گام این است که در
المپیک توکیو فراتر از انتظار ظاهر شویم و پسازآن
در جام جهانی  2022باید به بزرگترین موفقیت
تاریخ فوتبال ژاپن برسیم .حتی میخواهیم به جمع
 4تیم پایانی راه یابیم و این دور از دسترس نیست.
این موفقیتها حاصل نمیشد اگر میخواستیم به
همان دستاوردهای گذشته اکتفا کنیم .حاال هدف
ما ساختن نسلی طالیی است نسل  2020فوتبال
ژاپن میخواهد آینده را بسازد».

تاشیما از نسلی صحبت میکند که دیگر
حضور در تیمهای درجهدو اروپا نیز آنها را راضی
نمیکند .در همین فصل نقل و انتقاالت تابستانی
شاهد حضور بازیکنان جوانی در تیمهای رئال
مادرید ،بارسلونا منچستر سیتی و پورتو بودیم« .تا
که فوسا کوبو»  18ساله به رئال مادرید« ،هیروکی
آبه» با  20سال سن به بارسلونا و «ریوتارو مشینو»
مهاجم  ۲۱ساله به تیم منچسترسیتی و «شویا
ناکاجیما»  23ساله به تیم پورتو پیوستند که همه
این بازیکنان در تور پیش فصل تیمشان را همراهی
کردند و در دقایق زیادی از دیدارهای تورنمنت
اینترناسیونال شرکت کردند که بهواقع در نوع
خودش بینظیراست».
شاید خالی از لطف نباشد اگر بدانید که در
سال  2004قانونی در فدراسیون ژاپن به تصویب
رسیده است که  4.8درصد از قراردادهای لژیونرها
را فارغ از مالیات و حق پخش و حامیان مالی و
غیره ،بهحساب فدراسیون فوتبال ژاپن سرازیر

میکند تا برای بازسازی زیرساختهای فوتبال در
مقاطع سنی مختلف هزینه شود و این یعنی هر
بازیکن حاضر در اروپا ضمن برخورداری از تمام
تسهیالت حضور در این قاره فوتبال ملی را فراموش
نمیکند».در آخرین ترکیبی که از تیم فوتبال ژاپن
به میدان رفته است  51درصد آن در فوتبال اروپا
حضور دارند و این در شرایطی است که باشگاههای
مثل کاشیما انتلرز ،یوکوهاما ،شیمیزو اس پالس
ازنظر امکانات چیزی کمتر از تیمهای اروپای
ندارند.
در گزارش وبسایت رسمی جی لیگ ،به
تاریخ آوریل  ۲۰۱۴به علل موفقیت نسبی ژاپن در
افزایش تعداد لژیونرها در آن تاریخ اشاره میشود:
«بازیکنان بینالمللی باید هم در سطح بینالملل
بازی کنند ،فدراسیون فوتبال ژاپن وظیفه دارد
تعداد لژیونرها را هدفمند و برنامهریزیشده افزایش
بدهد .بازیکنان موظف هستند تجربیات خود را به
فوتبال ملی منتقل کنند و نمایندههای خوبی برای
فوتبال ژاپن باشند ،آنها نباید تصور کنند که بازی
در خارج از خاک ژاپن وظایف ملی آنها را کمرنگ
کرده بلکه برعکس ،آنها مسئولیت بسیار سنگینی
بر دوش دارند.».
در فصل اخیر نقل و انتقاالت تنها مهرداد
محمدی و مهدی طارمی به فوتبال پرتغال و الهیار
صیاد منش به ترکیه پیوستند و این تنها سهم ما
از فوتبال اروپا در فصل جدید بود .متأسفانه در
این فصل بیشتر شاهد بازگشت بازیکنانمان به لیگ
برتر ایران بودیم .وحید امیری ،فرشاد احمدزاده،
رضا شکاری که بازی در لیگ برتر ایران را به حضور
در ترکیه ،لهستان و روسیه ترجیح دادند و کریم
انصاری فر هم از لیگ دو انگلیس به فوتبال قطر
نقل مکان کرد سرنوشتی که همین روزها شاید
شامل حال کاوه رضایی و رضا قوچان نژاد و امید
ابراهیمی هم بشود.

پاسخ رافا بنیتس به اتهامات مدیران نیوکاسل

رافا بنیتس ،سرمربی سابق نیوکاسل به اتهامات مدیران این
باشگاه علیه خود پاسخ داد و وعدههای برآورده نشده را علت
جداییاش از این تیم اعالم کرد.در روزهای اخیر مدیران باشگاه
نیوکاسل اتهاماتی را علیه رافا بنیتس ،سرمربی فصل پیش این
تیم مطرح کرده و مدعی شدند او تنها به خاطر مسائل مالی و
بدست آوردن پول بیشتر این تیم را ترک کرده است .بنیتس در
پاسخ به این اتهامات میگوید مسائل مالی نقشی در جداییاش از
نیوکاسل نداشته و علت ترک باشگاه از سوی او وعدههای برآورده
نشده مدیریت باشگاه بوده.
بنیتس در دوران حضور در نیوکاسل رابطه خوبی با هواداران
این تیم داشت و نیوکاسلیها منتظر بودند او با امضای قراردادی
جدید در فصل تابستان در فصل جدید نیز هدایت این تیم را به عهده
داشته باشد ولی او در پایان مدت قراردادش نیوکاسل را ترک کرد تا
هواداران را از خود برنجاند.
بنیتس که در حال حاضر هدایت باشگاه چینی دالیان ییفانگ

را به عهده دارد در پاسخ به اتهامات اخیر مدیران نیوکاسل گفت»:
هواداران نیوکاسل درباره تصمیم من برای انتقال به چین صحبت
میکنند بدون آنکه بدانند در دوران سه ساله حضور من در این
تیم در پشت پرده چه گذشته است .نمیخواستم زیاد در این باره
حرف بزنم و هدفم این بود که هواداران را به حمایت از استیو
بروس ترغیب کنم اما ادعاهای اخیر باشگاه باعث شد تصمیم
بگیرم روشنگری کنم».
سرمربی سابق نیوکاسل در ادامه گفت »:وقتی من در سال
 2016به نیوکاسل ملحق شدم با تمام قوا برای این تیم کار کردم و
این تیم را خانوادهام میدانستم .وقتی به دسته پایینتر سقوط کردیم
پیشنهادهایی بزرگتر از پیشنهاد فعلی دالیان داشتم .اگر آنطور که
میگویند من فقط پول را میبینم همان موقع میتوانستم به دنبال
پول بیشتر بروم».
بنیتس در ادامه گفت »:مدیریت نیوکاسل یک سال وقت داشت
که درباره قرارداد جدید من کاری انجام بدهد ولی هیچ اقدامی از

شماره 2787

اخبار
پدیده جوان اتلتیکو مادرید
زیر فشار سرمربی

ژوزه مورینیو میگوید ژائو فلیکس،
پدیده جوان اتلتیکو مادرید به بهانه سن کم
نمیتواند از زیر بار انتظارات شانه خالی کند
و مثل ستارههای بزرگ تحت فشار قرار خواهد
گرفت.ژوزه مورینیو میگوید ژائو فلیکس ،پدیده
جوان پرتغالی اتلتیکو مادرید که با انتقال بسیار
گرانقیمت به این باشگاه مدتها است مورد توجه
رسانهها قرار دارد با وجود سن کمی که دارد باید
در این باشگاه درخشان ظاهر شود و نمیتواند
به بهانه سن کم از زیر بار انتظارات شانه خالی
کند چرا که او هم به اندازه ستارههای بزرگ
دیگر که سن و سال بیشتری دارند برای موفقیت
تحت فشار قرار خواهد گرفت.فلیکس 19ساله
امسال تابستان با قراردادی  126میلیون یورویی
از بنفیکای پرتغال به اتلتیکو مادرید پیوست
و در بازیهای پیشفصل اتلتیکو نمایشهای
درخشانی داشت .اما فلیکس با شروع فصل
جدید باید جای خالی ستاره بزرگی مثل آنتوان
گریزمان را پر کند که با ترک اتلتیکو راهی
بارسلونا شده است.هموطن پرتغالی فلیکس ،ژوزه
مورینیو میگوید قیمت باالی انتقال فلیکس به
اتلتیکو باعث شده با وجود جوانی او ،همه انتظار
داشته باشند این پدیده جوان پرتغالی در تیم
جدیدش بالفاصله موفق شده و نتایج درخشانی
بدست آورد .مورینیو در گفتگو با تلویزیون
فدراسیون فوتبال پرتغال در این باره گفت »:ژائو
فلیکس با چالش مواجه خواهد شد یکی به دلیل
استعداد خارقالعادهای که دارد و دیگر به دلیل
سرمایهگذاری عظیمی که باشگاهش برای او
انجام داده .من معتقدم او نمیتواند از زیر بار این
مسئولیت شانه خالی کند و فرقی نمیکند که
 18ساله است یا  20ساله یا  25ساله» .مورینیو
در ادامه صحبتهایش گفت »:آنچه اهمیت دارد
استعداد او و مسئولیتی است که از این به بعد
روی شانههایش خواهد بود».سرمربی نام آشنای
پرتغالی در ادامه گفت »:سرمایهگذاری هنگفت
اتلتیکو روی او باعث شده از فلیکس این انتظار
وجود داشته باشد که تیمش را به قهرمانی در
اللیگا و لیگ قهرمانان برساند».

غیبت دروازهبان لیورپول در
بازیهای مهم پیش رو

سوی آنها انجام نشد و با توجه به سابقه سه سال فعالیت در این
باشگاه و وعدههای برآورده نشده متعدد سرانجام تصمیم گرفتم
همکاریام با نیوکاسل را قطع کنم».

تحلیل اولین دوئل بزرگ لیگ جزیره و
پیروزی شیاطین سرخ

منچستر یونایتد لیگ برتر انگلیس را مقتدرانه
شروع کرد و پیروزی چهار بر صفر آنها برابر چلسی
می تواند نمایانگر نحوه آماده شدن این دو تیم برای
فصل جدید این رقابت ها باشد.روزنامه ورزشی
دیلیمیل در یادداشتی به تحلیل اولین دوئل بزرگ
لیگ برتر و پیروزی شیاطین سرخ و سرمربیاش
اوله گنار سولسشر در جدال با چلسی و فرانک
لمپارد پرداخته است.یونایتد در این بازی در حمله
بسیار بی رحم بود و اولگنار سولسشر توانست با
تصمیمات درست خود از اشتباهات اساسی فرانک
لمپارد نهایت استفاده را ببرد.
چلسی این بازی را به ضعفش در پر کردن
فضای خالی در میانه زمین و سرعت باالی یونایتد
در ضد حمله باخت چرا که هر چهار گل منچستری
ها روی ضد حمله و استفاده از این فضا به ثمر
رسید .گل اول بازی برای یونایتد از روی نقطه
پنالتی حاصل شد که با خطای زوما روی راشفورد
به دست آمد ،ولی ماجرا از جایی شروع شد که
یونایتد در میانه میدان توپ را به دست آورد و
لحظاتی بعد مدافع چلسی در محوطه جریمه در
مصاف تک به تک با مهاجم حریف بود .در این
صحنه وقتی یونایتد صاحب توپ شد و به سمت
دروازه چلسی یورش برد ،دفاع چلسی کامال آشفته
و در هم ریخته بود.هربار چلسی توپ را در میانه
میدان از دست می داد ،فضای خالی زیادی برای
حمله یونایتد وجود داشت.با حمله یونایتد ساختار
دفاعی چلسی به هم ریخت و زوما از سایرین
مدافعین جدا شده و آفساید را پر کرده است.
در هر سه گل بعدی چلسی توپ را در
موقعیت حمله از دست داد و یونایتد با استفاده
از سرعت بازیکنانش از جمله مارسیال و راشفورد
توانست به گل برسد.آنچه مشهود بود وقتی یونایتد
توپ را تصاحب می کرد ،با کمترین میزان فشار و
مقاومت از سمت چلسی برای بازپس گیری توپ
روبرو می شد که علت اصلی آن را باید در نحوه
چیدمان تیم توسط لمپارد جستجو کرد .وقتی
چلسی در موقعیت حمله قرار می گرفت ،یک
فضای خالی بسیار زیادی در میانه میدان ایجاد می
شد که یونایتد در ضد حمله ها از این فضای خالی
نهایت بهره را برد.
گل اول یونایتد بر خالف جریان بازی به ثمر
رسید و اوضاع را برای آنها خوب کرد ،ولی بهترین
تصمیم سولسشر زمانی گرفته شد که چلسی در
نیمه دوم حمله هایش را از سر گرفته بود.در
 60دقیقه ابتدایی بازی راشفورد در هنگام حمله
چلسی برای کمک به مدافعین کناری به عقب بر
نمی گشت .احتماال قصد سولسشر از این تاکتیک
استفاده از توپ های مستقیم در ضد حمله بود ولی
با افزایش حمالت چلسی سولسشر باید ساختار
دفاعی تیمش را تقویت می کرد .بنابراین سیستم
یونایتد را به  4-4-1-1تغییر داد و از هر دو وینگر
خواست کمی عقب تر و دفاعی تر بازی کنند.

این تغییر تاکتیک مانع خلق موقعیت های بیشتر
توسط چلسی شد.
در یک ساعت ابتدایی بازی راشفورد در هنگام
حمله چلسی برای کمک به لوک شاو به عقب بر
نمی گشت و آزپیلیکوئتا فضای خوبی در کناره
های زمین داشت .پس از تغییر تاکتیک سولسشر
این فضا از چلسی گرفته شد.
این تصمیم سولسشر باعث شد یونایتد در ضد
حمله به جای توپ های بلند ،از سرعت و قابلیت
باالی بازیکنانش در حمل توپ استفاده کند و از
همین طریق به گل های بیشتری دست پیدا کرد.
شاید بتوان گفت اصلی ترین تفاوت دو تیم
در قلب خط دفاعی آنها رقم خورد :در یک سمت
کورت زومای پر اشتباه و در سمت دیگر هری
مگوایر مستحکم.
نباید فراموش کرد زوما در دو فصل قبل دفاع
اصلی تیم استوک سیتی بود که در همان سال
به دسته پایین تر سقوط کرد .با اینکه زوما در
فصل قبل سال خوبی را با اورتون سپری کرد،
ولی عملکرد بسیار ضعیفی در بازی ابتدایی این
فصل داشت .اشتباهات زوما در قلب خط دفاعی ،لو
دادن های توپ ،جاگیری اشتباه و از همه مهمتر
دادن یک پنالتی به حریف نشان داد لمپارد حساب
اشتباهی روی او باز کرده است.
ولی در سمت دیگر زمین گرانترین مدافع
تاریخ فوتبال قرار داشت .هری مگوایر ،مدافعی که
پل پوگبا به او لقب هیوال داده است ،یک شنبه شب
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد .مگوایر
در دفاع مستحکم و بدون اشتباه بود و مجموعاً با
 11بار دفع و قطع توپ ،بهترین آمار را در بین
تمامی بازیکنان زمین داشت.
چلسی لحظات خوبی در بازی مقابل منچستر
داشت ولی دقیقا در جایی که باید کار را تمام می
کرد ،بازیکنان قادر به انجامش نبودند .آنها بهترین
بازیکنشان یعنی ادن هازارد را در حالی به رئال
مادرید فروختند که از سوی فیفا از خرید بازیکن
در پنجره نقل و انتقاالت محروم بودند .به همین
علت لمپارد تصمیم گرفت از دو بازیکن جوان در
ترکیب اصلی تیمش استفاده کند که پیش فصل
خوبی را با چلسی گذرانده بودند یعنی میسون
مونت و تامی آبراهام.
مونت و آبراهام در بازی های قبلی نشان
داده اند بازیکنان با استعدادی هستند ولی نباید
فراموش کرد هر دوی آنها فصل قبل در یک رده
پایین تر و در لیگ چمپیونشیپ بازی می کردند و
برای تطبیق با لیگ برتر نیاز به زمان دارند .مونت و
آبراهام موقعیت های خوبی در بازی مقابل منچستر
داشتند که نتوانستند از آن استفاده کنند ،حتی
آبراهام در دقیقه  4بازی فرصت بسیار خوبی برای
گلزنی داشت که توپ را به تیرک دروازه ده خیا
کوبید .شوتی که اگر منجر به گل می شد ،شاید
همه چیز در شب کابوس وار لمپارد عوض می شد.

مصدومیت آلیسون ،دروازهبان لیورپول که
چندین هفته به طول خواهد انجامید این تیم
را نگران کرده به خصوص به این علت که او در
این مدت در چند بازی بزرگ غایب خواهد بود.
پیروزی  1-4لیورپول مقابل نوریچ در اولین
دیدار فصل جدید لیگ برتر برای این تیم به یک
پیروزی ناراحتکننده تبدیل شد چرا که قرمزها در
این بازی آلیسون ،دروازهبان اول خود را به دلیل
مصدومیت از ناحیه ساق پا از دست دادند و بعد
از بازی اعالم شد او ممکن است تا هشت هفته از
میادین دور باشد.
آلیسون در حالیکه تنها  38دقیقه از بازی
گذشته بود مصدوم شد و با برانکارد از زمین
بیرون برده شد تا لیورپول در نگرانی عمیق فرو
برود .آلیسون فصل گذشته یکی از مهرههای مهم
موفقیتهای لیورپول در لیگ قهرمانان و لیگ برتر
بود .یورگن کلوپ اعالم کرد آلیسون چند هفتهای
از میادین دور خواهد بود اما رسانههای انگلیسی در
ادامه اعالم کردند که سنگربان برزیلی بین شش
تا هشت هفته قادر به همراهی لیورپولیها نخواهد
بود.
اینکه لیورپول به سرعت دست به جذب
دروازهبانی کهنهکار به نام اندی لونرگان با قراردادی
یک ساله زده نشان میدهد غیبت آلیسون احتماال
به این زودیها به پایان نخواهد رسید.با این تفاصیل
به نظر میرسد آلیسون در مدت غیبت خود از
میادین چند بازی بزرگ برای لیورپول را از دست
خواهد داد .بازیهایی که برای شروع پرقدرت فصل
برای شاگردان کلوپ اهمیتی کلیدی خواهد داشت.
عالوه بر سوپرجام اروپا در استانبول مقابل چلسی
که آلیسون بنا بر اعالم کلوپ در آن غایب خواهد
بود ،بازی خانگی مقابل آرسنال و بازی بیرون از
خانه مقابل چلسی سه بازی بسیار مهمی هستند
که لیورپول باید بدون آلیسون در آنها به میدان
برود .لیورپول روز  24اگوست باید در آنفیلد میزبان
آرسنال باشد و در تاریخ  14سپتامبر به لندن رفته
و با چلسی دیدار کند.

تالش تاتنهام برای ماندگار شدن
کریستین اریکسن

تاتنهام برای اطمینان از ماندگار شدن
کریستین اریکسن در این تیم قصد دارد به
او قرارداد جدیدی با دستمزد 200هزار پوند
در هفته پیشنهاد دهد.تاتنهام قصد دارد برای
اطمینان از آینده بلندمدت کریستین اریکسن،
ستاره دانمارکی خود و جلوگیری از انتقال او
به باشگاههای ثروتمند اروپایی با دو برابر کردن
تقریبی دستمزد او به این ستاره دانمارکی
قرارداد جدیدی پیشنهاد دهد که مبلغ دستمزد
او در آن 200هزار پوند در هفته خواهد بود.
اما در تاتنهام این نگرانی وجود دارد که
حتی این میزان دستمزد نیز برای راضی کردن
اریکسن به ماندگار شدن در این تیم کافی نباشد.
چرا که اریکسن اخیرا اعالم کرده بود مسائل
مالی تنها عامل تاثیرگذار در تصمیمگیری او
درباره آیندهاش نخواهد بود.
تاتنهام بیصبرانه به دنبال کسب اطمینان
از ماندگار شدن اریکسن در این تیم و تمدید
قرارداد او است و به همین دلیل حاضر شده
دستمزد فعلی او که 80هزار پوند است را به
بیش از دو برابر یعنی 200هزار پوند در هفته
افزایش دهد.
تا این لحظه اریکسن به باشگاه تضمینی
نداده که قرارداد جدیدی با تاتنهام امضا میکند
و پیش از این به صراحت از قصد خود برای بازی
کردن در یکی از قدرتهای بزرگ اروپا خبر داده
است .در طول تابستان از رئال مادرید و یوونتوس
به عنوان دو باشگاه بزرگی که خواهان به خدمت
گرفتن اریکسن در فصل جدید هستند نام برده
شده است.

