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اخبار

بازیکنی که قرار است
ستاره رئال لوپتگی باشد

با جدایی کریس��تیانو رونالدو ،سرمربی جدید
رئال چه بازیکنی را گزینه خوبی برای جایگزینی او
میداند؟ کریستیانو رونالدو به حضور  ۹ساله خود
در رئالمادری��د پای��ان داد و تصمیم گرفت راهی
یوونتوس شود .رئال در سالهایی که رونالدو در آن
بازی میکرد همواره وابسته به این بازیکن پرتغالی
بوده است تا جایی که غیبتش در هر دیداری باعث
میشود کهکشانیها مش��کالت زیادی در گلزنی
داشته باشند .او از رئال جدا شده اما قرار است چه
کسی جالی خالیاش را پر کند؟ رئالمادرید فصل
متفاوتی را تجربه خواهد کرد .نهتنها رونالدو از تیم
جدا شده ،بلکه زینالدین زیدان هم استعفا کرده
و لوپتگی س��رمربی سابق تیمملی فوتبال اسپانیا
جایگزین او ش��ده است .سرمربی رئال تاکید کرد
که گرت بیل قرار است نقش کریستیانو رونالدو را
در رئال بازی کند و این بازیکن میتواند به ستاره
بزرگ رئال تبدیل ش��ود .بیل در سالهای حضور
خود در رئالمادرید همواره در س��ایه رونالدو بود.
او با وجود آنکه گلهای بسیار حساسی برای رئال
به ثمر رس��اند اما بارها با مصدومیت مواجه شد و
البته زیدان هم اعتقادی به استفاده از این بازیکن
در ترکیب اصلی تیمش نداشت .بیل اگر مصدوم
نباش��د و در ترکی��ب اصلی رئال به می��دان برود
کیفیت بس��یار باالیی دارد و میتواند جای خالی
کریس��تیانو رونالدو را پر کند و این همان چیزی
اس��ت که سرمربی جدید کهکشانیها از او انتظار
دارد .ت��ا قبل از جدایی رونال��دو خبرهای زیادی
درب��اره جدایی گرت بیل از رئال و پیوس��تن او به
منچس��تریونایتد به گوش میرسید اما با جدایی
رونالدو دیگر کس��ی از جدایی بیل سخن به میان
نمیآورد و قطعا او در رئالمادرید باقی خواهد ماند.

رسوایی در فوتبال عراق

فدراس��یون فوتبال عراق کادر فن��ی و اداری
تیممل��ی نوجوانان این کش��ور را ب��ه خاطر صغر
سن بازیکنان از کار برکنار کرد .به نقل از العربی،
تیممل��ی فوتبال ع��راق خود را آم��اده بازیهای
آسیایی جاکارتا میکند .فدراسیون فوتبال عراق
اعالم کرد  ۱۱بازیکن این تیم که خود را آماده سفر
به اردوی تدارکاتی اردن میکردند ،صغر سن دارند
و به همین خاطر دستور داد تا کادر فنی و اداری
این تیم از کار برکنار شوند .قرار بود تیمملی فوتبال
نوجوان��ان عراق برای حضور هر چه قدرتمندانهتر
در بازیهای آس��یایی جاکارتا در اردن اردویی را
برگزار کند اما مسؤوالن فرودگاه متوجه میشوند
مدارک شناسایی برخی بازیکنان جعلی است و بعد
از بررسیهای الزم متوجه میشوند که  ۱۱بازیکن
از این تیم مدارک جعلی ارائه دادهاند و میخواهند
با صغر س��ن در رقابتهای آسیایی شرکت کنند.
فدراس��یون فوتبال عراق بالفاصله بیانیهای صادر
و اعت��راف کرد بازیکنان تیمملی فوتبال نوجوانان
عراق صغر س��نی دارند و به همین خاطر دستور
داد ای��ن اردو لغو ش��ود و کادر فنی و مس��ؤوالن
فن��ی و اداری ای��ن تیم هم از کار برکنار ش��وند.

یادداشت

بررسی خرید جدید استقالل از ذوبآهن

تبریزی جانشین تیام

بازیکنی که از روی نیمکت لژیونر شد!

باش��گاه االهلی احتماالً حاال خوشحال است
که یک لژیونر جامجهان��ی رفته ،خریده و از این
خری��د به خود میبالد! روزنامه اس��تاد الدوحه با
هیجان از لژیونرهای لیگشان نوشته و در آن به
محمدرضا خانزاده هم پرداخته است؛ بازیکنی که
سابقه حضور در  2جامجهانی و یک جام ملتهای
آسیا را دارد بیآنکه دقیقهای بازی کرده باشد .او
سال قبل را در پدیده بازی کرد و البته خیلی هم
نبود ،بویژه که در یکسوم پایانی لیگ
ش��اخص 
حتی کمتر هم بازی میک��رد .او حاال لژیونر هم
ش��ده است و لیگ ستارگان قطر جایی است که
برای��ش رویایی خواهد بود ب��ا یک دریافتی باال و
چشمگیر .خبرآنالین نوشت :بویژه با این قیمت
دالر ،بیش��ک خانزاده یکی از خوششانسترین
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران اس��ت .خیلی ساده؛
به لطف اینکه بیش از بقیه روی نیمکت تیمملی
نشسته ،بیش از بقیه در تمرینات گروهی حضور
داش��ته و هیچ وق��ت ادعایی برای ب��ازی کردن
نداشته ،توانسته به اینجایی برسد که امروز است!

چهارشنبه  10مرداد 1397

آیا مهاجم جدید استقالل میتواند خرید خوبی
برای تیم ش��فر باش��د؟ مرتضی تبریزی س��رانجام
تصمیم به جدایی از ذوبآهن گرفت و اس��تقالل را
به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد .این بازیکن
همدانی  ۲۷سال سن دارد .او محصول باشگاه مس
کرمان است که بعدا به پاس همدان رفت و اکنون ۵
س��ال است در ذوبآهن بازی میکند و بعد از قاسم
حدادیفر کاپیتان ذوبیها به شمار میآید .تبریزی
بعد از بازی اس��تقالل برابر ذوبآه��ن راهی تهران
خواهد ش��د تا قرارداد خود را با آبیپوشان پایتخت
نهایی کند اما یک س��وال اساس��ی وجود دارد و آن
اینکه آیا تبریزی خرید خوبی برای تیم شفر است؟
تبریزی یک مهاجم فرصتطلب به شمار میآید که
توان باالیی در زدن ضربات س��ر دارد .او از س��رعت
خوبی هم برخوردار است و قدرت بدنی باالی او باعث
میش��ود در نبردهای تن به ت��ن بخوبی عمل کند.
فرصتطلب بودن ،ویژگی اصلی یک مهاجم است و
در کنار آن باید قدرت بدنی باال و س��رعت الزم برای
گذشتن از مدافعان حریف را هم داشته باشد و مهمتر
اینکه با جاگیریهای مناس��بش خ��ود را بخوبی در
موقعیت گلزنی قرار دهد .تبریزی چنین فاکتورهای
را دارد و همین باعث میش��ود او در استقالل خرید
خوبی باش��د .درباره این بازیکن باید این را هم گفت
که او بازیکنی اس��ت که بخوبی در امر بازیسازی هم
شرکت میکند و با نگاهی به سبک بازی او میتوان
دریافت ک��ه بازیکن تک��رو و خودخواهی نیس��ت.
استفاده کردن از یک بازیکن باتجربه مثل تبریزی در
خط حمله استقالل و قراردادن بازیکن جوان دیگری
مثل صیادمنش یا ش��اید قائدی باعث میشود خط
حمله آبیپوشان هم س��رعت الزم را داشته باشد و
هم دقت مناسب .معموال در فوتبال مدرن دنیا تیمها
ی��ک تمامکننده خوب دارن��د و در کنار آن بازیکن
دیگری حض��ور دارد که هم س��رعت باالیی دارد و
هم تکنیک خوب و گذش��ته از آن خ��ود را بخوبی
درگیر میکند تا خط دفاعی حریف را مشغول کند و
مهاجم اصلی ضربه نهایی را بزند .تبریزی در استقالل
در پ��ی اته��ام و تش��ویش اذه��ان عمومی
به س��ازمان لی��گ فوتب��ال ایران ،این س��ازمان
از دس��تگاههای نظارت��ی برای بررس��یانتخاب
برترینهای فوتبال در فصل  ۹۶-۹۷دعوت کرد.
به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران ،در پی
اتهام و شبههافکنی نسبت به سازمان لیگ مبنی
بردستکاری در آرای کارشناسان و صاحبنظران
باش��گاه استقالل که پیش از این نورافکن را در
ازای مبلغی ناچیز به ش��ارلوا فروخته بود از انتقال
مجید حسینی درآمد خوبی کسب کرد و قصد دارد
درباره تیام نیز چنین کاری انجام دهد .با روی کار
آمدن مدیران جدید در استقالل ،سیاستهای این
باشگاه در روند نقلوانتقاالت و ترانسفر بازیکنان به
خارج از کشور تغییر کرده است .فتحی ،سرپرست
باشگاه استقالل برای همین منظور علی خطیر را
به عنوان معاون ورزش��ی باشگاه انتخاب کرد که با
امور مربوط به قراردادها و قوانین فیفا آشناس��ت و
بدین ترتیب این باشگاه روندی در پیش گرفت ه تا
اگر بازیکنی دلش با تیم نیست و میخواهد برود،
حداقل استقالل از نظر مالی ضرر نکند .تا پیش از
این ،کم مانده بود سیدمجید حسینی با مبلغ 100
هزار دالر جدا شده و به ترابزوناسپور ترکیه برود اما
با اقدامات مسؤوالن باشگاه نماینده تیم ترکیهای به
ایران آمد و مجبور به مذاکره با مس��ؤوالن باشگاه
استقالل ش��د .در توافق میان باش��گاه استقالل و
ترابزوناسپور ،قرار شد  400هزار دالر بابت انتقال
حس��ینی و  200هزار دالر نیز برای حق رش��د از
سوی تیم ترکیهای به استقالل پرداخت شود .ضمن
اینکه از انتقال حس��ینی به هر تیم دیگری نیز 20
درصد به باش��گاه استقالل س��هم تعلق میگیرد.
در واقع مس��ؤوالن استقالل توانستند بابت انتقال
بازیکنی که خیلی دوس��ت داش��ت لژیونر شود ،با
حفظ منافع باش��گاه مبلغ خوب��ی دریافت کنند.

ساری و چلسی؛ هم چالش ،هم معما

حمیدرضا ص�در :رویاروی��ی آنتونیو کونته و
بانوی آهنین به رفت��ن کونته انجامید و حاال
یک ایتالیایی دیگر برابر گرانوسکایا قرار گرفته
است.

■■رویارویی با بانوی آهنین

سیاست خرید و فروش مدیران چلسی طی
فصلهای اخیر بارها تغییر کرده و دردسرساز
شده است .امانوئل امنالو نوامبر پارسال باشگاه
را ترک کرد و مارینا گرانوسکایا بانوی آهنین
باشگاه که فقط از آبراموویچ دستور میگیرد و
نه هیچکس دیگر عنان همه چیز را در دست
گرفته اس��ت .آن هم در دورانی که آبراموویچ
مدتهاس��ت در لندن دیده نش��ده و درگیر
ویزای ورودش بوده اس��ت .رویارویی آنتونیو
کونته و بانوی آهنین به رفتن کونته انجامید
و حاال یک ایتالیایی دیگر برابر گرانوسکایا قرار
گرفته .س��اری در مقایسه با کونته سنتیتر و
در عین حال انعطافپذیرتر است و در ناپولی
با اوریلو دالورنتیس -رئیسی دمدمی مزاج -
کار کرده است .او وقتی راب گرین ،دروازهبان
هادرزفیلد که همه فصل پیش را روی نیمکت
سپری کرد بدون اطالعش به سیاهه بازیکنان
اضافه ش��د خاموش ماند ولی تا کی خاموش
خواهد ماند؟

■■چالشهای مرد شماره یک

نقش تمامکننده را خواهد داش��ت البته اگر الحاجی
گرو راهی آبیپوشان نشود .به نظر میرسد تبریزی
میتواند مورد اعتماد شفر در استقالل باشد.
■■علیپور آماده رقابت جذاب با تبریزی

به نظر میرس��د همچون لی��گ هفدهم ،یکی از
رقبای جدی علی علیپور در راه کس��ب عنوان آقای
گلی ،مرتض��ی تبریزی خواهد بود .با قطعی ش��دن
انتقال مرتضی تبریزی به استقالل ،آبیپوشان پایتخت
نیز یک گلزن تمام عیار در تیمش��ان خواهند داشت.
تبریزی فصل گذشته عملکرد بس��یار خوبی از خود
نش��ان داد و ب��ا زدن  13گل ،دومین گلزن برتر لیگ
ش��د .باالتر از تبریزی علی علیپوری قرار داشت که با
 19گل کفش طالی لیگ هفدهم را همانند لیگهای
پانزدهم و شانزدهم برای پرسپولیسیها به ارمغان آورد.
حاال با اضافه شدن مهاجم تیم ذوبآهن به استقالل،

آبیها امیدوارند پس از  3فصل این عنوان را از چنگ
پرسپولیس��یها خارج کنند .در هفته نخست علیپور
موفق شد از روی نقطه پنالتی دروازه پدیده را باز کند و
خیلی زود برای کفش طالی دوم ،خط و نشان بکشد.
علیپور برخالف بسیاری از مهاجمان ایرانی نرخ تبدیل
شوت به گل نسبتا باالیی دارد و این موضوع در شرایط
فعلی پرسپولیس او را یاری میرساند .در نهایت باید
دید این دوئل جذاب بین مهاجمان س��رخابی به نفع
کدام یک تمام خواهد شد 2 .فصل پیش کاوه رضایی
و مهدی طارمی رقابت جذابی با یکدیگر داشتند اما در
نهایت این مهاجم ش��ماره  9قرمزها بود که آقای گل
رقابتهای لیگ برتر شد.
■■تبریزینیمکتنشینمیشود

احتمال حضور مرتض��ی تبریزی در ترکیب تیم
ذوبآهن مقابل استقالل کم است .کار انتقال مرتضی

ورود دستگاههای نظارتی به انتخاب برترینها

پیگیری قضایی مجری نود

فوتبال در مراس��م برترینهای فوتب��ال ایران در
فص��ل  ۹۶-۹۷و بیاحترامی ب��هاهالی فوتبال،
سازمان لیگ فوتبال ایران از دستگاههای نظارتی
برای بررس��ی انتخاب برترینه��ا و بازدید آرای

کارشناس��ان کهمنجر به انتخ��اب برترینهای
فوتبال ایران شد دعوت به عمل آورد.
س��ازمان لی��گ فوتبال اع�لام ک��رده درباره
اته��ام و توهین برنامه  ۹۰به تهیهکنندگی عادل

بازیکنی که دلش با تیم نیست فروخته میشود

رویه حرفهای

اکنون خب��ر میرس��د برای
ماج��رای مامه تی��ام ،مهاجم
سنگالی نیز قرار است چنین
اتفاقی بیفت��د .تیام که تحت
تأثیر ایجنتهایش قرار گرفته،
نتوانسته تصمیمی برای آینده
خ��ود بگیرد ،ه��ر چند نباید تعل��ل مدیران قبلی
اس��تقالل را نادیده گرفت که نتوانستند او را برای
حض��ور در ایران متقاعد کنند .تیام گفته که دیگر
قص��د ندارد به فوتب��ال ایران بازگردد ،مس��ؤوالن
اس��تقالل هم در نامهای به او پاسخ دادند کاری به
فسخ قرارداد و مذاکراتش با تیمهای دیگر ندارند و
باید به ایران بیاید ،چون با اس��تقالل قرارداد دارد.
ضمن اینکه نماینده تیمی که او را بخواهد ،باید برای
مذاکره با مسؤوالن استقالل صحبت کند .مسؤوالن
استقالل طبق سیاستهایی که در پیش گرفتهاند،
تصمی��م گرفتند از فس��خ قرارداد تی��ام نیز مبلغ
دیگری دریافت کنند .اگر چه اس��تقالل در فصل
نقلوانتقاالت نتوانست تیام و حسینی را حفظ کند
اما مدیران فعلی استقالل کاری کردند تا باشگاه به
لحاظ مالی سود هنگفتی کرده و بتواند با این پولها
هم درصدی از قرارداد بازیکنان را بدهد ،هم بخشی

از بدهیها پرداخت شود و هم
پ��ول جذب بازیکن��ان جدید
از جمل��ه نیومای��ر و مرتضی
تبریزی فراهم ش��ود .باشگاه
اس��تقالل همچنین از انتقال
امی��د نورافک��ن به ش��ارلوای
بلژیک با مبلغ تنها  50هزار دالر بس��یار ناراحت و
گالیهمند است و اعالم کرده شارلوا باید مبلغ 240
هزار دالر بابت حق رشد این بازیکن پرداخت کند و
انتقال او هم میتوانست با مبلغی بیش از  50هزار
دالر رقم بخورد.

■■نکتهای که باید مدیران باشگاهها بدانند

انتقال مجید حس��ینی از باش��گاه استقالل به
لیگ ترکیه یک پیام بس��یار مهم ب��رای مدیران
باش��گاههای ایران��ی دارد .در فوتب��ال مدرن دنیا
به بازیکنان جوان و بااس��تعداد بهای زیادی داده
میش��ود .باش��گاههای بزرگ اروپای��ی هر کدام
ب��رای خود اس��تعدادیابهای خ��اص دارند و در
کشورهای مختلف استعدادهای جوان را با قیمتی
ناچی��ز میخرند و با بازی دادن به آنها با رقمهای
نجومی میفروشند .فوتبال ایران نشان داده است
استعدادهای زیادی دارد و مدیران باشگاهها بویژه

تبریزی به استقالل را باید نهایی دانست .بعد از توافق
دو باشگاه استقالل و ذوبآهن بر سر نحوه انتقال این
بازیکن ،باشگاه استقالل بزودی توافق مالی نیز با وی
انجام داده و تبریزی از روز جمعه بازیکن اس��تقالل
میش��ود .این در حالی اس��ت که  2تیم استقالل و
ذوبآه��ن روز پنجش��نبه و در چارچوب هفته دوم
رقابته��ای لی��گ برتر در فوالدش��هر به مصاف هم
میروند .پیگیریها مش��خص کرد ب��ه دلیل نهایی
شدن حضور تبریزی در استقالل ،احتمال حضور این
بازیکن در ترکی��ب اصلی تیمش در بازی هفته دوم
بسیار کم است و نمازی ترجیح میدهد از او الاقل در
ترکیب اصلی تیمش استفاده نکند .دو تیم استقالل و
ذوبآهن از چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر
از ساعت  ۲۰:۴۵روز پنجشنبه  ۱۱مرداد در ورزشگاه
فوالدشهر به مصاف هم میروند.
فردوس��یپور ،حق خود میداند این مس��الهرا از
طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
«شایان ذکر اس��ت که واقعیت تهیه گزارش
بدون مستندات برنامه  ۹۰علیه سازمان لیگ نیز
نزد مدیران این سازمان محفوظ است که در زمان
مقتضی این مس��اله به همراه سایر مستندات به
مراجع ذیصالح ارائه خواهدشد».
سرخابیها به جای خریدهای گرانقیمت و توجه
به بازیکن��ان خارجی میتوانند با ب��ازی دادن به
اس��تعدادهای ج��وان درآمدزایی زیادی داش��ته
باش��ند .پرس��پولیس با هدایت برانکو نشان داده
که میتوان به اس��تعدادهای جوان بها داد .صادق
محرمی بعد از درخش��ش در پرس��پولیس راهی
لیگ کرواس��ی ش��د هر چند که درآمدی از این
انتقال نصیب سرخپوش��ان نشد .محمد انصاری،
بازیکن بااس��تعدادی اس��ت که با درخش��ش در
همین پرسپولیس توانست توجه چند تیم بزرگ
را ب��ه خود جلب کن��د و انتقال او چند میلیاردی
نصیب سرخپوش��ان میکند اما در شرایط کنونی
باشگاه حاضر به فروش این بازیکن نیست .مجید
حسینی به عنوان ستاره تیمملی نوجوانان توسط
استقالل جذب شد و حاال بابت فروشش  ۶میلیارد
نصیب تیم ش��د .این میتوان��د یک تجربه خوب
برای مدیران تیم باشد تا روی استعدادهای جوان
سرمایهگزاری کنند .این انتقال نشان میدهد در
ش��رایط کنونی بهترین راهکار برای باش��گاههای
بزرگ بویژه استقالل و پرسپولیس تکیه کردن و
اعتماد به بازیکنان جوان و با اس��تعداد است .هم
پرس��پولیس و هم اس��تقالل با  2مربی باتجربه و
بادانش خود قالب الزم را پیدا کردهاند و هر بازیکنی
در صورت داشتن انگیزه و سپس اعتماد به نفس
میتواند در این قالب بدرخش��د و با پیوس��تن به
باشگاه خود درآمدزایی کند.
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کورتوا خواهد رفت یا نه؟ سنگربان بلژیکی
چلس��ی از بدو ورودش در  2014عالقهاش به
انتق��ال به رئالمادرید را پنه��ان نکرد و همه
میدانند وقتی رئال بازیکنی را نشانه میرود،
معموال او را به چنگ میآورد .اگر چنین شود
آیا راب گرین  39س��اله جانشین شایستهای
ب��رای او خواهد بود؟ بیتردی��د خیر .نامهای
پرشماری به گوش میرسد :جوردن پیکفورد،
جک باتلند ،یاسپر سیلسن ،پتر چک ،کاسپر
اش��مایکل ،آلفونس��ه آرلوا یا ج��ان لوئیجی
دوناروما و  ...پس از انتقال پرهیاهوی آلیسون
از رم به لیورپول قیمت دروازهبانان باالتر رفته
و چلسی باید دست به جیب شود.
■■از دفاع  3نفره به دفاع  4نفره

ورود ساری احتماال مترادف با پایان «دفاع
 3نفره چلسی» که در فصل اول کونته کارساز
ش��د و به حکمرانی بر لی��گ انجامید ،خواهد
بود؛ آنچه که میتواند خبر بدی برای ویکتور
موزس ،گوش راس��ت تیم هم باشد و به قرار
گرفت��ن س��زار آزپیلیکوئتا در دفاع راس��ت و
مارکوس آلونسو در دفاع چپ بینجامد .ساری
به بازنگری قلب خط دفاعیاش اشاره کرده ،به
تالش برای ورود یک مدافع از سری آ ،مدافعی
که شاید کولیبالی ،بازیکن تیرهپوست ناپولی
که با او کار کرده ،باشد یا دانیله روگانی مدافع
یوونتوس و شاید ماتیا کالدارا همبازی روگانی
که قیمت کمتری دارد .این بدین معنی است
که گری کیهیل ،آندریاس کریستنسن ،آنتونیو
رودیگر و داوید لوئیز باید برای قرار گرفتن در
ترکیب اصل��ی رقابت کنند یا راهی باش��گاه
دیگری شوند.
■■ترافیک خط میانی

جورجینیو ،بازیس��از ناپولی پیش از ورود
س��اری به لندن راهی اس��تمفورد بریج شد؛
همان بازیکنی که طی فصل س��پری ش��ده
بیش از هر بازیکنی در اروپا پاس ارسال کرد و
میخواهد رهبری ارکستر چلسی را در دست
بگی��رد .انگولو کانته  -ک��ه طی  3فصل اخیر
رک��ورد  913بار تصاحب توپ در لیگ برتر را
ثبت کرده  -زوج جورجینیو خواهد شد ،با این
تفاوت که احتماال اجازه نفوذهای بیشتری را
پیدا خواهد کرد ،بنابراین  5بازیکن برای قرار
گرفتن در خ��ط میانی  3نفره رقابت خواهند
ک��رد :باکایوکو و درینکواتر ک��ه اقبال اندکی
ب��رای قرار گرفتن در ترکی��ب اصلی خواهند
داش��ت ،سسک فابرگاس پرآوازه که  31ساله
ش��ده ،راس بارکلی  24س��اله که آماده پرواز
اس��ت و س��رانجام روبن لوفت��وس چیک 22
س��اله که با پیراهن انگلیس در جامجهانی به
میدان رفت ...چلس��ی را باشگاهی میخوانند
که جوانان پراستعداد را آسان از کف میدهد،
آیا س��اری سنت جوانگرایی را حداقل در خط
میانی قوام خواهد بخشید؟
■■معمایمهاجمان

همه س��اری را برای نمایشهای تهاجمی
ناپولی س��تایش کردهاند .م��ردان او بودند که
ب��ا  77گلزده در س��ری آ فصل را با  4امتیاز
فاصله با یووه به پایان بردند ولی چلس��ی در
فصل پیش به رغم ورود  2مهاجم جدید جای
خالی دیگو کاستا را پر نکرد و آبیپوشها در
مقایسه با فصل پیش��ین  23گل کمتر زدند
و در می��ان  6تیم اول ج��دول از همه کمتر
دروازهه��ا را باز کردند؛  62ب��ار .در حالی که
منچسترس��یتی  106گل زد و  2تیم لندنی
دیگر تاتنهام و آرسنال هر یک  74گل .آلوارو
موراتا بهرغم آغازی خوش محو شد و هر چند
کس��ی نمیداند ادن آزار خواهد ماند یا خیر،
ول��ی هم��ه میدانند چلس��ی حداقل به یک
مهاجم دیگر نیاز دارد .آیا ساری میتواند یک
بازیکن دیگر ناپولی را برای پیوستن به لشکر
جدیدش اغوا کند؟ گونزالو ایگوآین را؟

