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سانتر از همه جا
بازگشت تیم ملی ایران به جایگاه اول آسیا در ردهبندی جدید فیفا

شاگردان کیروش سیوپنجم جهان

در ردهبندی ماه جوالی فیفا ،تیم تحت هدایت کارلوس کیروش عنوان
بهترین تیم قاره کهن را از استرالیا پس میگیرد.
به گزارش تسنیم ،فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) امروز ردهبندی ماهیانه تیمهای
ملی جهان را اعالم خواهد کرد و سایت « »football-rankings.infoطبق
فرمولهای جدید فیفا اقدام به پیشبینی جایگا ه تیمهای ملی جهان در ماه جوالی
 2018کرده است.
بر این اساس تیم ملی کشورمان که در آخرین ردهبندی اعالم شده از سوی فیفا پس
از چهار سال صدرنشینی در آسیا ،به رده دوم قاره کهن در این ردهبندی سقوط کرده
بود ،جایگاه اول آسیا را از استرالیا پس میگیرد .بر اساس پیشبینی این سایت ،تیم
تحتهدایت کارلوس کیروش که در جام جهانی  2018در گروهی که پرتغال ،اسپانیا
و مراکش در آن حضور داشتند ،چهار امتیاز کسب کرد ،با کسب  744امتیاز و دو پله
صعود به رده سیوپنجم جهان و اول آسیا صعود میکند.
در قاره آسیا پس از ایران ،استرالیا با  718امتیاز (رده  37جهان) ،ژاپن با  574امتیاز
(رده  54مشترک جهان) ،کرهجنوبی با  574امتیاز (رده  54مشترک جهان) ،عربستان
با  468امتیاز (رده  68جهان) ،سوریه با  440امتیاز (رده  73جهان) و چین با 423
امتیاز (رده  75جهان) ردههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
جایگاه  10تیم برتر جهان نیز دستخوش تغییراتی میشود و به این شرح خواهد بود:
 -1آلمان (بدون تغییر) -2 ،برزیل (بدون تغییر) -3 ،بلژیک (بدون تغییر) -4 ،فرانسه
( 3پله صعود) -5 ،پرتغال (یک پله سقوط) -6 ،سوئیس (بدون تغییر) -7 ،آرژانتین
( 2پله سقوط) -8 ،شیلی (یک پله صعود) -9 ،لهستان (یک پله سقوط) -10 ،اسپانیا
(بدون تغییر).
این سایت همچنین ردهبندی ماه جوالی  2018فیفا را طبق فرمولهای قدیم
پیشبینی کرد که بر این اساس ایران با  12پله صعود و کسب  802امتیاز در رده
بیستوپنجم جای گرفته است.

بوردو مشتری جدی سامان قدوس
نظر مسئوالن تیم بوردو فرانسه که به دنبال مهاجم قدرتمند برای تیم خود
هستند ،معطوف به سامان قدوس ،بازیکن تیم ملی فوتبال ایران شده است.
ل حاضر در
به گزارش ایسنا ،طبق گزارش فرانس فوتبال ،سامان قدوس که در حا 
تیم استرشوند سوئد بازی میکند ،در زمان برگزاری جام جهانی  2018روسیه برای
ایران دقایقی بازی کرد.
به نظر میرسد که این بازیکن مورد عالقه مسئوالن باشگاه بوردو است .سامان
قدوس  24ساله  61 ،بار برای تیم باشگاهی خود به زمین رفته است.
قدوس یازده بار برای تی م ملی فوتبال ایران بازی کرده است و یک گل به ثمر
رسانده است.
قدوس پیش از این نیز تایید کرده بود که چند پیشنهاد جدی باشگاهی دارد ،اما باید
با مدیر برنامههای خود مشورت کند.
او اظهار کرده بود که هیچ فشاری بر روی او برای خروج از سوئد نیست .با این حال
عالقه دارد که از این کشور خارج شود و اگر پیشنهاد مناسبی داشته باشد ،این کار
را انجام میدهد.

افتخاری از استقالل کناره گیری کرد
استعفای رضا افتخاری از مدیرعاملی باشگاه استقالل به وزیر ورزش و جوانان ارائه شد .به گزارش فارس ،مدت هاست که زمزمه جدایی سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقالل به گوش می رسد.
اتفاقی که در نهایت قطی شده و مدیرعامل استقالل تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفته است .سیدرضا افتخاری استعفای خود را از مدیریت باشگاه استقالل برای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و
جوانان ارسال کرد .مدیرعامل استقالل در متن استعفانامه خود اعالم کرده با اشاره به مشکالت شخصی و بیماری نیاز به ادامه درمان دارد و از همین رو نمی تواند به حضور در باشگاه استقالل ادامه دهد
و از سمت مدیریت باشگاه استقالل استعفا می دهد .با توجه به مشکالت موجود وزیر ورزش و جوانان با استعفای افتخاری موافقت کرده و گفته می شود قرار است تا روز شنبه سرپرست مدیرعاملی و
رئیس هیات مدیره جدید آبی ها توسط مجمع و هیات رئیسه استقالل معرفی شوند.

 ۱۶تیم لیگ چگونه آماده شدند؟

آشنایی با شاگرد اولهای لیگ هجدهم

کمتر از  ۱۰روز دیگر لیگ هجدهم با حضور شانزده
تیم آغاز میشود.
به گزارش وبسایت نود ،این دوره از رقابتهای لیگ
برتر برنام ه فشردهای خواهد داشت به این دلیل که دو تیم
پرطرفدار پایتخت استقالل و پرسپولیس به مرحل ه یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردهاند و بازیهای
آنها در شهریور ماه برگزار میشود و همچنین در دی ماه
جام ملتهای آسیای  ۲۰۱۹در کشور امارات برگزار میشود
که اگر تیم ملی کشورمان بتواند به نیمه نهایی این رقابتها
صعود کند حدود یک ماه مسابقات لیگ برتر تعطیل میشود.
برای حضور خوب در لیگ برتر به غیر از نیروی انسانی که
از طریق جذب بازیکن پیش از فصل تامین میشود ،به موقع
آغاز کردن تمرینات تیمها پیش از شروع مسابقات هم تاثیر
بسزایی در موفقیت یک تیم دارد .در این گزارش وضعیت
تیمهای حاضر در لیگ هجدهم را مورد بررسی قرار دادهایم.
مدعیان به خارج رفتند
برای حضور در لیگ هجدهم فقط  ۴تیم استقالل تهران،
پرسپولیس ،تراکتورسازی و سپاهان توانستند اردو پیش از
فصل خودشان را در خارج از کشور برگزار کنند .از بین این
 ۴تیم ،پرسپولیسیها در کرواسی اردوی پیش فصل خود را
برپا کردند و  ۳تیم دیگر هم ترکیه را برای اردوی آمادگی
پیش فصل خود انتخاب کردند.
در حالی فقط  ۴تیم از کشورمان برای لیگ هجدهم به
خارج از کشور رفتهاند که نسبت به دور ه گذشته لیگ برتر،
تعداد تیمهای خارج رفته برای آمادگی پیش از فصل ،نصف
شده است .در دور ه گذشتهی لیگ برتر تیمهای پرسپولیس،
استقالل تهران ،گسترش فوالد ،پدیده ،صنعت نفت آبادان،
سیاه جامگان ،ذوبآهن و پارس جنوبی جم اردوی آمادگی
پیش از فصل خود را در خارج از کشور برگزار کردند .از

این جمع برای لیگ هجدهم فقط پرسپولیس و استقالل
در خارج از کشور اردو زدند و تیمهای پدیده ،صنعت نفت
آبادان ،ذوبآهن و پارس جنوبی جم و گسترش فوالد اردوی
آمادگی پیش از فصل در ایران را برای حضور در لیگ برتر
انتخاب کردند .در بین این تیمها هنوز حضور گسترش فوالد
در لیگ برتر مشخص نشده است.
به نظر میرسد گران شدن دالر دلیل اصلی این باشد که
بیشتر تیمها برای لیگ هجدهم نتوانستند برای آمادگی
پیش از فصل خود به خارج از کشور بروند و داخل کشور را
برای اردوی خود انتخاب کردهاند.
راه سخت استقاللیها
در فوتبال روز دنیا  ۴۰روز قبل از آغاز لیگ هر کشوری
را زمان مناسب برای شروع تمرینات تیمها میدانند .برای
لیگ هجدهم ۶ ،تیم هستند که تمرینات خود را دیر شروع
ن تیمها هنوز وضعیتش برای حضور
کردهاند البته یکی از ای 
در لیگ مشخص نشده است .گسترش فوال تبریز تیمی است
که هنوز مشخص نیست در لیگ برتر بازی میکند یا نه.
آنها تمرینات خود را از سوم تیرماه زیر نظر فیروز کریمی
شروع کردهاند .سپیدرود رشت که تا هفت ه قبل با مشکالتی
عجیب رو به رو بود و خداداد عزیزی را روی نیمکت خود
میبیند ،کمتر از یک ماه تا شروع لیگ برتر برای آمادگی
خود فرصت دارد .دو تیم خوزستانی نفت مسجد سلیمان و
استقالل خوزستان هم تا شروع لیگ برتر کمتر از  ۲۵روز
را زمان داشتند .تا خود را آماده کنند .دیگر تیم خوزستانی
صنعت نفت آبادان هم کمتر از  ۳۵روز برای آمادگی تا شروع
لیگ برتر فرصت داشتند .یکی از تیمهای همیشه مدعی
لیگ برتر استقالل تهران ،از تاریخ چهارم تیر ماه تمرینات
خود را زیر نظر وینفرد شفر آلمانی آغاز کرده و هنوز هم
تکلیف چند مهرهی اصلی آنها برای حضور در لیگ هجدهم

پنج شهر برتر جام جهانی ۲۰۱۸
یک بانک بزرگ روسیه آمارهایی درباره تراکنشهای ملی هواداران فوتبال
و پنج شهر برتر جام جهانی  ۲۰۱۸از نظر میزان زمان اقامتی منتشر کرد.
به گزارش تسنیم VTB ،بانک روسیه اسامی  5شهری که هواداران جام جهانی
 2018فوتبال بیشترین زمان خود را در آنجا گذراندند مشخص کرد و در صدر این
فهرست مسکو قرار دارد.
بر اساس گزارش سرویس رسانهای  VTBبانک روسیه مطالعهای روی تراکنشهای
مالی هواداران خارجی صورت گرفت و طبق دادههای شبکهای به ترتیب در شهرهای
مسکو ،سن پترزبورگ ،اکاترینبورگ ،سامارا و نیژنی نوگورود بیشترین تراکنشهای
مالی انجام شده است .بیشترین فعاالن تراکنشهای مالی میان هواداران خارجی جام
جهانی  2018روسیه از کشورهای آمریکا ،چین و قزاقستان بودند.
طبق آمارهای  VTBبانک روسیه حجم تمامی عملیاتهای مالی صورتگرفته
در طول دوره جام جهانی  2018بالغ بر  100میلیارد روبل بود .بیشترین هزینههای
هواداران خارجی به ترتیب در بخشهای حملونقل (  32میلیارد روبل) ،اماکن
پذیرایی ( 20میلیارد روبل) ،البسه ( 1.4میلیارد روبل) و هتل ( 1.2میلیارد روبل) بوده
است .همچنین گردش مالی هتلها ( 2برابر) و رستورانها و کافهها ( 2.5برابر) در
طول دوره جام جهانی  2018در شهرهای میزبان افزایش یافته است.

مشخص نشده است .به نظر میرسد استقاللیها با توجه به
فرصت حدود یک ماهی که از زمان شروع تمرینات خود
تا آغاز لیگ برتر داشتند و وضعیت نا مشخص برخی از
بازیکنان شان ،کار سختی را برای حضور در لیگ هجدهم
داشته باشند .در لیگ هفدهم دو تیم استقالل خوزستان
و نفت تهران خیلی دیر برای حضور در مسابقات تمرینات
خود را آغاز کردند که نفتیها در پایان رقابتها به دسته یک
سقوط کردند و استقاللیها هم تا روزهای آخر شرایط خوبی
نداشتند و برای بقا در لیگ برتر جنگیدند.
تیمهایی که به موقع شروع کردند
در بین تیمهای لیگ برتری سایپاییها از همه زودتر
تمرینات خود را برای حضور در لیگ هجدهم آغاز کردند.
بعد از سایپا ،دیگر تیم تهرانی پیکان دومی تیمی بود که
توانست کادر فنی خود را حفظ کند و تمرینات خود را برای
حضور در لیگ برتر شروع کند .با وجود اینکه گفته میشود
 ۴۰روز قبل از شروع مسابقات تیمهایی که تمرینات خود
را شروع کنند وضعیت خوبی میتوانند از نظر آمادگی در
طول رقابتهای لیگ برتر داشته باشند ،این دو تیم با حدود
 ۴۵روز وقت تا شروع لیگ برتر ،زمان خوبی برای آمادگی
تیم خود داشتهاند .بعد از این دو تیم ،تیمهای نساجی
مازندران ،پرسپولیس ،سپاهان ،ذوبآهن ،پدیده ،پارس
جنوبی جم و فوالد خوزستان در هفتهی آخر خرداد ماه
تمرینات خود را شروع کردند و زمان مناسبی برای آمادگی
حضور در لیگ برتر را داشتهاند .تراکتوریها هم تمرینات
خود را از روزهای آخر خرداد ماه شروع کرده بودند که البته
«جان توشاک» سرمربی شناخته شده این تیم یک هفته
بعد از شروع تمرینات ،به تبریز آمد و زیر نظر او قرمزپوشان
تبریزی خود را برای حضور قدرتمند در لیگ هجدهم آماده
میکنند.

سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد علت بازنده اعالم شدن
استقالل در سوپرجام اطالعیه ای منتشر کرد.
به گزارش سایت سازمان لیگ فوتبال ایران ،سازمان لیگ فوتبال
ایران وظیفه دارد همواره با اهالی فوتبال و مردمبخصوص هواداران
پرشور و فهیم  ،صادقانه رفتار نماید زیرا اعتقاد راسخ داریم که مردم
فوتبالدوست و فهیم ایران و هوادارانباشگاه ها ،صاحبان اصلی فوتبال
هستند و به همین دلیل اطالعیه ای را در مورد دلیل عدم برگزاری
مسابقه سوپرجام جهتروشنگری افکار عمومی منتشر می کند:
کمیته مسابقات در تاریخ  ۱۳فروردین  ۱۳۹۷و زمانی که هنوز
قهرمان لیگ برتر و جام حذفی مشخص نشده بود اعالم کرد که
سوپرجام فوتبال ایران در فصل  ۹۶-۹۷در روز  ۲۹تیرماه ۱۳۹۷
برگزار خواهد شد.
سپس در تاریخ  ۱۱تیرماه در نامه ای به باشگاه های استقالل و
پرسپولیس ضمن اعالم مجدد تاریخ برگزاری سوپرجام تاریخجلسه
هماهنگی مسابقه و نحوه بلیت فروشی این مسابقه اعالم شد که
باشگاه استقالل در تاریخ  ۱۲تیرماه درخواست تعویق زمانسوپرجام
را به سازمان لیگ ارائه کرد.
سازمان لیگ هم در راستای وظایف ذاتی خود که تعامل مثبت و
سازنده با باشگاه ها در چارچوب قانون است این درخواستباشگاه
استقالل را بررسی کرد که کمیته مسابقات اعالم کرد :با توجه به
حضور دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانانآسیا و
همچنین سال برگزاری جام ملت های آسیا ،امکان تعویق زمان
مسابقه وجود ندارد .به ویژه اینکه لیگ برتر فصل  ۹۷-۹۸در تاریخ
 ۴مرداد ماه آغاز می شود و برگزاری سوپرجام که مربوط به فصل
گذشته است را نمی توان بعد از آغاز لیگ برترفصل جدید برگزار کرد.
 ۲۳تیرماه سازمان لیگ در نامه ای به باشگاه استقالل به
درخواست تعویق زمان برگزاری سوپرجام پاسخ منفی داد و
سپسنمایندگان دو باشگاه استقالل ،پرسپولیس ،سازمان لیگ و
فدراسیون فوتبال به جلسه شورای تامین استان تهران در تاریخ
۲۶تیرماه با دستور برگزاری مسابقه سوپرجام دعوت شدند.
نماینده باشگاه استقالل در جلسه شورای تامین اکبر عباسی ملکی
عضو هیات مدیره باشگاه استقالل بود که اعالم کرد اختیار تام از
باشگاه دارد و در جلسه شورای تامین نیز صراحتا اعالم کرد :باشگاه
استقالل در تاریخ  ۲۹تیرماه در سوپرجام حاضر نمی شود.
همین اعالم رسمی نماینده باشگاه استقالل در جلسه شورای
تامین استان تهران که در حضور اعضای شورای تامین و مسئوالن
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بیان شد ،انصراف قطعی باشگاه
استقالل از حضور در سوپرجام تلقی شد و سازمان لیگ نیزپیش از
این اعالم کرده بود که امکان تعویق مسابقه وجود ندارد.
از سویی دیگر به دلیل آنکه حضور احتمالی حدود ۱۰۰هزار
تماشاگر در ورزشگاه آزادی بدون برگزاری مسابقه از نظر تامین
امنیت تماشاگران به صالح نبود و همچنین بی احترامی به تماشاگران
فهیم تلقی می شد ،سازمان لیگ طبق آیین نامه مسابقاتغیبت
استقالل در روز بازی را با توجه به اعالم قطعی عضو هیات مدیره
باشگاه استقالل در شورای تامین استان که مستندات آنهم موجود
است ،قطعی دانست و اعالم کرد که نتیجه بازی به دلیل عدم حضور
قطعی استقالل در سوپرجام  - ۳صفر می شود اما پرونده جهت
تصمیمگیری به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد.

موج گرانی ستاره ها بعد از روسیه 2018

تنها  ۲نماینده سهم تیم قهرمان

انتشار آمار تراکنشهای مالی هواداران در جام بیستویکم

پرونده سوپرجام
به کمیته انضباطی ارسال شد

برداشت  26ستاره از صندوق جام جهانی

فیفا تیم منتخب جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه را معرفی کرد
بهترین بازیکنان جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه با رای کاربران سایت رسمی
مسابقاتانتخابشدند.
به گزارش وب سایت نود ،فیفا تیم منتخب جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه که با رای
کاربران سایت رسمی مسابقات انتخاب شده را معرفی کرد .در این رای گیری بیش از
 ۱۳۰هزار نفر شرکت کردند.
این تیم بدین شرح است:
تیبو کورتوا (بلژیک) ،رافائل واران (فرانسه) ،دیگو گودین (اروگوئه) ،تیاگو سیلوا
(برزیل) ،مارسلو (برزیل) ،کوین دی بروین (بلژیک) ،فیلیپه کوتینیو (برزیل) ،لوکا
مودریچ (کرواسی) ،کریستیانو رونالدو (پرتغال) ،کیلیان امباپه (فرانسه) و هری کین
(انگلیس)
از نکات جالب این لیست می توان به حضور تنها  ۲بازیکن ار فرانسه قهرمان اشاره
کرد در حالی که تیم برزیل باوجود حذف در مرحله یک چهارم نهایی دارای  ۳نماینده
است.
تیم فنی فیفا در پایان مسابقات ،لوکا مودریچ از کرواسی را بهترین بازیکن جام
معرفی کرد و کیلیان امباپه  ۱۹ساله را هم به عنوان برترین بازیکن جوان انتخاب
کرد .هری کین با  ۶گل آقای گل مسابقات شد و تیبو کورتوا هم بهترین دروازه بان
جام نام گرفت.

اطالعیه سازمان لیگ :نماینده استقالل رسما انصراف داد

در بین  736بازیکنی که در جام جهانی حضور داشتند 26 ،بازیکن ارزش
خود را به حداکثر ممکن رساندند.
به گزارش ورزش سه ،جام جهانی روسیه فرصتی برای بازیکنانی شد که شاید تا
پیش از این جام نامی از آنها مطرح نبود ولی برخی بازیکنان که پیش از جام اسمی
برای خود دست و پا کرده اند ،در این جام توانسته اند ارزش خود را به باالترین حد
ممکن برسانند و البته در این فهرست ،خبری از لیونل مسی ،نیمار و رونالدو نیست
زیرا نمایش آنها در این جام آنطور که انتظار میرفت نبود .در زیر ،با توجه به تیمها،
بازیکنان را بررسی کرده ایم.
فرانسه
در این فهرست ،بازیکنان فرانسه بیش از هر تیمی پیشرفت کرده اند زیرا قهرمان
رقابت ها شده اند .کیلیان امباپه توانست ارزش خود را که پیش از جام حدود 120
میلیون یورو ارزیابی میشد ،به  150میلیون یورو برساند .البته هیچکس در این
فهرست نتوانسته افزایش  30میلیونی داشته باشد .آنتوان گریزمان ،هم تیمی او در
تیم ملی فرانسه ،ارزش خود را از  100میلیون به  120میلیون افزایش داد و در رده
دوم فهرست قرار گرفت .او با  4گل در کنار امباپه ،چریشف ،رونالدو و لوکاکو در رده
دوم گلزنان قرار گرفت .خط دفاعی تیم نیز افزایش ارزش داشته است .رافائل واران
حاال حدود  80میلیون یورو میارزد ،اومتیتی  70میلیون یورو ،لوکاس هرناندس 40
میلیون یورو و بنجامین پاوارد نیز  40میلیون یورو.
دیگر بازیکنی که توانسته ارزش خود را افزایش دهد ،انگولو کانته است که از 60
میلیون به  80میلیون یورو رسیده است .تولیسو نیز به  45میلیون یورو افزایش
یافته ولی افزایش ارزشی در لمار که اخیرا با  70میلیون یورو به اتلتیکو پیوسته
مشاهده نمیشود.
برزیل
فیلیپه کوتینیو بهترین بازیکن برزیل در این رقابت ها بود .او توانست در دیدار اول
تیمش گلی استثنایی به ثمر برساند و در دیدارهای بعدی نیز از اصلی ترین بازیکنان
بود .او که  120میلیون یورو تا پیش از این جام قیمت داشت 20 ،میلیون یورو

افزایش ارزش داشته است .در مورد ویلیان نیز اتفاقی مشابه رخ داد .چلسی ارزش او
را  6میلیون افزایش داد تا به  38میلیون یورو برسد ،هر چند که طبق ادعای نشریات
انگلیسی ،باشگاه چلسی دو برابر این رقم را از بارسا درخواست کرده است.
بلژیک
در جریان جام جهانی ،بلژیک توانست خود را به عنوان یکی از بهترین تیمهای
جهان معرفی کند و همینطور ارزش بازیکنانش را باالتر ببرد .ادن هازارد از 110
میلیون به  120میلیون رسیده ،روملو لوکاکو از  90میلیون به  100میلیون افزایش
یافته و تیبو کورتوا از  60به  65میلیون .لوکواکو فصل خوبی در منچستریونایتد
سپری نکرد ولی به همراه بلژیک نشان داد که چه بازیکن فوق العاده ای است .دیگر
دو بازیکن که در چلسی هستند نیز در نقل و انتقاالت تابستانی مورد توجه رئال
مادرید قرار دارند.
ا نگلیس
جان استنوز فصل سختی را تحت هدایت گواردیوال در سیتی سپری کرد زیرا
مصدومیت های متعددی تجربه کرد .با این حال گرت ساوتگیت حساب ویژه ای
روی او باز کرده بود و با نمایش هایش خوبش ،قیمت  50میلیونی اش به  55میلیون
افزایش یافت.
در مورد هری مگوایر نیز اتفاقی مشابه رخ داد .سرمربی انگلیس با وجود اینکه
مگوایر پیش از رقابت ها فقط  5بازی ملی داشت ،او را فیکس کرد .مگوایر نیز خیلی
سریع توانست با نمایش های خوبش ،توجهات بسیاری را به خود جلب کند .الرزش
او نیز از  50به  55میلیون افزایش یافت .جردن پیکفورد نیز عملکرد بسیار خوبی
در این جام داشت و از بهترین های روسیه بود تا ارزش او نیز از  30به  35میلیون
یورو افزایش پیدا کند.
اروگوئه
خوزه ماریا خیمنز یکی از مستحکم ترین مدافعان جام بود ( به خصوص با زوجی
که با گودین تشکیل داده بود)  .مدافع اتلتیکو در مرکز توجهات باشگاه های بزرگ
قرار گرفته و ارزش او از  45به  50میلیون افزایش یافته است.

اسپانیا
هر چند که اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی مقابل روسیه شکست
خورد و حذف شد ،ولی بازیکنان این تیم توانستند ارزش خود را در این جام بیش
از پیش کنند .ناچو که در بازیا ول مقابل پرتغال به جای کارواخال بازی کرد ،گلی
استثنایی به ثمر رساند .مدافع رئال مادرید ارزش خود را از  30میلیون به  35میلیون
یورو رساند .رودریگو هم که دقایقی در زمین حضور پیدا کرد ،توانست ارزش خود را
 10میلیون یورو افزایش داده و از  40به  50میلیون یورو برساند.
آلمان
بزرگترین ناکامی جام بدون شک متعلق به آلمان است .مدافع عنوان قهرمانی در
مرحله گروهی رقابت ها حذف شد ولی دو بازیکن تیم توانستند توجهات زیادی را
به خود جلب کنند.
جولین برنت که به جای لروی سانه در فهرست آلمان حضور داشت ،در هر سه
بازی آلمان به عنوان یار جانشین وارد زمین شد و در مجموع  19دقیقه بازی کرد
ولی به قدری درخشان بود که ارزش  40میلیونی اش به  50میلیون برسد .نیکالس
سوله نیز که  90دقیقه مقابل کره جنوبی بازی کرد ،با وجود شکست در آن دیدار
موفق شد  7میلیون یورو به ارزش  38میلیونی اش بیفزاید.
کرواسی
با توجه به پا به سن گذاشتن ستاره های کروات ،کمتر پیشرفتی در ارزش آنها
مشاهده شد .آندری کراماریچ با درخششی که در این رقابت ها داشت ،ارزش
 27میلیونی اش را به  35میلیون یورو رساند .مارسلو بروزوویچ نیز نمایش های
فوق العاده ای داشت و او نیز افزایش ارزشی دقیقا مشابه با کراماریچ تجربه کرد.
مکزیک
تیم مکزیک در مرحله حذفی با شکست مقابل برزیل از دور رقابت ها حذف شد
ولی هیروینگ لوزانو یکی از بهترین ها بود .ستاره پی اس وی ،توانست ارزش خود
را از  30میلیون به  35میلیون افزایش دهد و احتماال پیشنهادات خوبی پیش رو
خواهد داشت.

