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اخبار
آگوئرو:
از خبر جدایی مسی شوکه شدم

آگوئرو هنوز نتوانسته به دلیل مصدومیت
برای بارسلونا به میدان برود و همچنان در حال
طی کردن دوران درمان است .او در مصاحبهای
که با آر ای سی وان انجام داده مدعی شده که از
شنیدن خبر جدایی لیونل مسی شوکه شده اما
هرگز به ترک بارسلونا فکر نکرده است.
جام جهانی« :من و مسی را در قطر در جام
جهانی خواهید دید .من میخواهم فصل خوبی
داشته باشم تا برای جام جهانی به تیم ملی
دعوت شوم».
جدایی گریزمان« :شرایط اقتصادی بارسا را
مجبور به انجام این کار کرد .بدهیهای زیادی
وجود دارد و ممکن بود تا لحظه آخر چنین
اتفاقی رخ دهد ،هرچند من انتظارش را نداشتم.
او ناگهان مانند پیانیچ ناپدید شد .ما بازیکنان
بسیار خوبی داریم .بازیکنان خوبی از ما جدا
شدند اما کسانی هستند که جای خالی آنها را
پر کنند».
گلها« :شما نباید  30گل به ثمر برسانید،
ما باید به هم کمک کنیم .سرخی روبرتو حاال
گلزن ماست ،من او را گلزن صدا میکنم و او
میخندد .سایر بازیکنان هم میتوانند گلزنی
کنند .اعداد برایم اهمیتی ندارند ،چیزی که من
میخواهم جام قهرمانی است و فقط به همین
عالقمند هستم».
قهرمانی در اسپانیا« :من هرگز سابقه
قهرمانی در اینجا را ندارم .من میخواهم فاتح
اللیگا و جام حذفی شوم».
پپ گواردیوال« :او از زمان حضورش موفق
شد تاکتیک خودش را پیاده کند و عدم تحرک
زیاد برای من آسانتر بود .او خیلی واضح به ما
گفت که باید چه کار کنیم .این کمک زیادی
کرد ،ما قهرمانیهای زیادی کسب کردیم اما
برای من مهم این بود که چیزهای بسیاری یاد
گرفتم .او مردی است که متوقف نمیشود».
مسی« :وقتی بحث پیوستن به بارسا مطرح
شد ،من میدانستم که شرایط مالی آنها خوب
نیست .پول برایم اهمیتی نداشت و میخواستم
در بارسلونا بازی کنم .به وکالیم گفتم ترتیب
این کار را بدهند .مشخص بود دریافت حقوقی
که در سیتی میگرفتم در اینجا غیرممکن بود
اما بازی در اینجا رویای من بود .من با لئو
صحبت کردم اما حرف درباره ادامه حضور او
نشد چون نمیخواستم آزارش دهم .او به من
گفت در حال مرتب کردن شرایط است و سپس
وقتی بحث رفتنش مطرح شد من شوکه شدم.
بدون شک اگر به عقب برمیگشتم باز هم به
بارسا میپیوستم .شرایط مالی بارسا بهبود پیدا
خواهد کرد .من با او صحبت کردم و او نیز
مطمئن است که باز هم به بارسلونا برمیگردد.
امیدوارم این کار به خوبی انجام شود».
کومان« :قبال در کوپا آمهریکا به صورت
تلفنی با او صحبت کردم و میشد گفت که
او مردی صریح است و بازیکنان این ویژگی را
تحسین میکنند .او کار را برای شما بسیار آسان
میکند ،او به شما میگوید چه چیزی نیاز دارد
و از چه چیزی خوشش نمیآید و این که بدانید
شرایط به چه صورت در جریان است بسیار خوب
به نظر میرسد».

پیروزی برزیل و آرژانتین در شب
درخشش مسی

تیم ملی آرژانتین که پس از نیمه کاره ماندن
دیدار جنجالی برابر برزیل بار دیگر به کشور خود
برگشته بود ،صبح روز جمعه در دیداری که با
بازگشت هواداران این کشور به ورزشگاه همراه بود
روبروی بولیوی قرار گرفت .در دقیقه  14بازی بود
که لیندرو پارادس با یک توپ ربایی هوشمندانه
در نیمه زمین خودی موفق شد پاس خوبی برای
لیونل مسی ارسال کند و ستاره آرژانتینی گل اول
تیمش را با ضربهای تماشایی از روی قوس محوطه
جریمه وارد دروازه حریف کرد.پس از آن با این
که کنترل توپ و میدان به طور کامل در اختیار
آرژانتین بود اما این تیم موفق نشد تا دقیقه 64
بار دیگر به گل برسد .مهاجم پاری سن ژرمن در
دقیقه  64موفق شد روی کار تیمی ،پاسکاریهای
متعدد و یک و دویی که با الئورتارو مارتینز داشت
بار دیگر دروازهبان حریف را مغلوب خود کرده و
در این بازی دبل کند .اما این هم پایان ماجرا نبود
و  24دقیقه بعد بار دیگر مسی در زمان مناسب
در مکان مناسب قرار داشت و موفق شد از ریباند
شوت پزیا که توسط دروازهبان بولیوی برگشت داده
شده بود استفاده کند و هت تریک خود را کامل
کند تا آرژانتین با نتیجه  3-0پیروز شده و با 18
امتیاز از هشت بازی در رده دوم جدول رده بندی
قرار بگیرد.
در دیگر بازی پنجشنبه شب نیز هم تیمی
جدید مسی بود که زمینهساز پیروزی تیم ملی
برزیل شد .این تیم که بار دیگر در کشور خود
میزبان پرو بود ،در دقیقه  14و روی ممارست
و هوشمندی نیمار و توپ ربایی زیبایی که در
گوشه زمین از حریف خود داشت صاحب توپ
شده و همین توپ ربایی پاس گل درخشانی
را نیز روی محوطه جریمه به دنبال داشت
که اورتون ریبیرو آن را به گل تبدیل کرد تا
برزیلیها خیلی زود از حریف پیش بیفتند.
در ادامه برزیل موقعیتهای زیادی را خلق
کرد اما موفق به باز کردن دروازه حریف نشد
تا این که در دقیقه  40و روی یک حمله همه
جانبه بار دیگر اورتون ریبیرو این بار ضربهای را
از فاصله دورتر به سمت دروازه حریف زد که با
واکنش دروازهبان همراه بود اما نیمار با جایگیری
مناسب موفق شد از این ریباند استفاده کرده و
گل دوم تیمش را به ثمر برساند.
در نیمه دوم شرایط متعادلتر شد و پرو
نیز موفق شد در چند صحنه روی دروازه برزیل
خطرناک ظاهر شد و حتی فرصت گلزنی را نیز
داشته باشد اما در انجام این کار ناکام باقی ماند
و در نهایت این برزیل بود که با پیروزی 2-0
بازی را به پایان رساند تا با  24امتیاز از  8بازی
همچنان صدرنشین بالمنازع گروه انتخابی جام
جهانی در آمریکای جنوبی باشد.
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مزایای تجاری انتقال رونالدو به یونایتد؛

شاید بیشتر از چیزی که تصور می کنیم

در میانه جنجال شکست طرح سوپرلیگ در
هفتههای پایانی فصل گذشته ،از آندرهآ آنیلی،
رئیس باشگاه یوونتوس ،پرسیده شد که آیا از جذب
کریستیانو رونالدو برای این باشگاه در تابستان 2018
پشیمان است .آنیلی به روزنامه ایتالیایی الرپوبلیکا
گفت ”:اشتباه در جذب رونالدو؟ هرگز .اگر همین
فردا هم بود باز همین کار را میکردم”.
این اعالم نظری جذاب با قاطعیت قابل توجه
بود .وقتی رونالدو با امضای قراردادی به ارزش 100
میلیون یورو به یوونتوس رفت ،قرار بود این تیم را به
سطوح باالتری ببرد اما آنها در طول سه سال حضور
این بازیکن در تورین هرگز نتوانستند از جمع هشت
تیم برتر لیگ قهرمانان باالتر بروند .و فقط یک بار به
همین مرحله هم رسیدند.
حتی سلطه یوونتوس بر لیگ داخلی نیز با
لغرش مواجه شد .دو قهرمانی سری  Aکه جامهای
هشتم و نهم از روندی فوق العاده بودند ،در دو فصل
ابتدایی حضور او به دست آمدند اما در نهایت به
کسب مقام چهارم در فصل گذشته منتهی شدند.
رونالدو به گلزنیهای قابل توجه خود ادامه داد101 -
گل در  134بازی -اما تاثیری که آنیلی به دنبال
آن بود را بر تیم نگذاشت .تجربهای شکست خورده؟
شاید .اما دالیل زیادی برای این اظهارنظر قاطعانه
آنیلی وجود دارد.
اثرات جذب رونالدو در دوران حضورش در
شمال ایتالیا از دیوارهای ورزشگاه آلیانز بسیار فراتر
رفت .درآمد باشگاه یوونتوس به شکل قابلتوجهی
افزایش پیدا کرد و این موضوع درباره تمامی دیگر
ابعاد ارزش او برای این باشگاه نیز صدق میکند.
فروش پیراهن؟ افزایش یافت .دنبال کنندگان
شبکههای اجتماعی؟ افزایش یافت .قراردادهای
حامیان مالی؟ افزایش یافت .مشخصا رونالدو
تضمینی برای اهدافی بیشتر از گلزنی بود.
منچستریونایتد که پیش از این هم
ترسناکترین شرکت غول آسای لیگ برتر به حساب
میآمد ،حاال میتواند به کسب درآمدی مشابه
امیدوار باشد .کاروان کریستیانو رونالدو هفته گذشته
به این شهر برگشت و دپارتمان بازاریابی این باشگاه
وظیفه دارد از این کاروان به نحو احسن استفاده کند.
این کار دشواری نخواهد بود .گفته میشود
در آستانه توافق با یوونتوس در جمعه گذشته ،اد
وودوارد ،مدیر اجرایی فعلی یونایتد ،مزایای جذب
رونالدو را برای خانواده گلیزر ،مالکان آمریکایی
باشگاه ،شرح داده است.
جوئل گلیزر که بیشتر از سایر خواهران و
براداران در باشگاه فعالیت دارد ،متقاعد شده که
انجام این هزینهها از سوی یونایتد اقدام درستی
است .وودوارد تماسهایی با مافوق خود داشت تا
درباره افزایش حامیان مالی مذاکره کرده و خیلی
زود تاثیر بالقوه بازگشت رونالدو روی قراردادهای
آینده را با تیم مالی باشگاه بررسی کند.
یونایتد موقعیت را برای جبران بیشتر هزینه
صورت گرفته برای خرید رونالدو -و شاید همه آن-
فراهم میدید.
امضای قراردادی به ارزش  12.9میلیون پوند
با دستمزد هفتگی  450هزار پوند یعنی تعهدی 60
میلیون پوندی در قراردادی دو ساله به این بازیکن
پرتغالی داده شده است .بند تمدید برای سال سوم و
پرداخت پاداش به یوونتوس میتواند این مبلغ را تا
 90میلیون پوند افزایش دهد.
هرچند یونایتد از همین حاال در حال فراهم
کردن شرایطی است تا پرداخت این مبلغ را برای
خودش آسان کند .آنها پیراهن نمادین شماره  7را
به رونالدو سپردهاند که در دوره اول حضورش در
این تیم بر تن داشت و ادینسون کاوانی شماره 21
را برگزید .قراردادهای آینده حامیان مالی در آستانه
افزایش قرار دارد و پیدا کردن حامی مالی جدیدی
برای زمین تمرین در صدر فهرست اولویتهای آنها
قرار دارد.
شرکت خدمات حرفهای  AONدر طول
همکاری هشت ساله خود با این باشگاه که در
تابستان امسال به پایان رسید ،مبلغ  180میلیون
پوند پرداخت تا نامش در مجموعه تمرینی
کارینگتون قرار بگیرد .حضور ناگهانی رونالدو مطمئنا
به مذاکرات با شرکتهای جذابی کمک خواهد کرد
که در همین بهار از حضور یونایتد در سوپرلیگ
ترسیده و از همکاری با این باشگاه دور شده بودند.
یونایتد نیازی به مشاوره در این زمینه ندارد
که چطور بهترین استفاده را از این شرایط ببرد اما
سه سال حضور رونالدو در یوونتوس نمایی از میزان
انتظارات این باشگاه از دارنده پنج توپ طال که حاال
بهترین گلزن ملی در رده مردان نیز به حساب
میآید ،به آنها داده است.
آندرهآ سارتوری ،مدیر جهانی ورزش در
 KPMGو موسس فوتبال بنچمارک که گروهی
که تحقیقی به نام “از مادرید تا تورین :اقتصاد
رونالدو است” را نوشتهاند ،میگوید ”:تاثیر او خصوصا
بر درآمد تبلیغات و ورزشگاه قابل توجه بود و
میتوانست بسیار بیشتر باشد اگر ویروس کرونا در
تمام جهان شیوع پیدا نمیکرد.
اگر به درآمد تبلیغاتی نگاه کنید ،یووه از 143
میلیون یورو در فصل ( 2017 -18یک سال پیش
از جذب رونالدو) به  175میلیون یورو در فصل
 2019 -20رسید .اگر به قراردادهای حامیان مالی
پیراهن تیم نگاه کنید ،آنها از  17میلیون یورو به
 45میلیون یورو با جیپ رسیدند .پرداختی اسپانسر
لباس تیم از  23میلیون یورو به  51میلیون یورو با
آدیداس رسید.
” دنبال کنندگان یووه در شبکههای اجتماعی
دو برابر شدند .یووه پیش از جذب رونالدو کمی
بیشتر از  50میلیون نفر دنبالکننده داشت اما
حاال این عدد بیش از  110میلیون نفر است .یعنی
دنبالکنندههای آنها بیشتر از دو برابر شده است .این
اعداد نشانگر مزایای جذب رونالدو از منظر تبلیغاتی
و قابل رویت در عرصه بینالمللی است .تعداد
پیراهنهای فروخته شده توسط یوونتوس از زمان
جذاب رونالدو نیز دو برابر شده است .و تمام این مزایا
علیرغم شیوع جهانی ویروس کرونا به دست آمد”.
با این حال بازگشت رونالدو به یونایتد باعث
میشود آنها در نقطه شروع کامال متفاوتی قرار
بگیرند .یونایتد برخالف یوونتوس پیش از این هم در
بازی بازاریابی بینالمللی مهارت زیادی داشته است.

آخرین نسخه منتشر شده گزارش لیگ فوتبال
مالی دلویت در ماه ژانویه نشان میدهد که درآمد
یونایتد از بخش تبلیغاتی  282میلیون پوند بوده
که  55درصد درآمد آنها در فصل  2019 -20را
تشکیل داده است .این باعث شده که آنها باالتر از
تمامی تیمهای حاضر در لیگ برتر قرار بگیرند و تنها
بارسلونا ،رئال مادرید و بایرن مونیخ درآمد بیشتری
از این بازار رقابتی به دست آوردهاند .یوونتوس حتی
با کمک رونالدو با اختالفِ کمی باالتر از درآمد 162
میلیون پوندی تاتنهام قرار گرفت.
سارتوری اضافه میکند ”:این موقعیتی بسیار
بسیار متفاوت است .وقتی یووه اقدام به خرید رونالدو
کرد ،درآمدش  400میلیون یورو بود .یوونتوس در
مقایسه با رئال مادرید ،بارسلونا و منچستریونایتد
تقریبا  350میلیون یورو عقب بود .فاصلهای بسیار
بسیار بزرگ.
یووه به طور خاص در زمینه درآمد تبلیغاتی
عقب بود .رونالدو این شانس را به یووه داد تا جذابیت
بینالمللی خود را افزایش دهد ،همکاریهای
جدیدی را آغاز کند و درآمد تبلیغاتیاش را باال ببرد.
مدتی بود که جای خالی چنین ستاره بینالمللی
بزرگی در سری  Aهم احساس میشد.
لیگ برتر انگلیس و به طور خاص
منچستریونایتد پیش از این هم برندهای شناخته
شده جهانی با سطح باالیی از درآمد تبلیغاتی
هستند .من فکر نمیکنم افزایشی که نصیب یونایتد
میشود با یوونتوس قابل مقایسه باشد چون نقطه
شروع آنها بسیار متفاوت است و در عین حال
موقعیت اقتصاد کالن نیز به دلیل شیوع ویروس
کرونا تفاوت زیادی دارد”.
سایر تیمهای سری  Aنیز از رونالدو سود
بردند .آنیلی ،مدیر یوونتوس ،در ماه آوریل گفت
که سایر باشگاههای حاضر در این مسابقات افزایش
چهار میلیون یورویی در فروش بلیت داشتند چرا
که هواداران عادی در سایر شهرها در زمان حضور
رونالدو در شهرشان به ورزشگاه میرفتند تا بازی
او را ببینند .حامیان یوونتوس در دیگر شهرها نیز
متوجه شدند که قیمت بلیتها از سوی تیمهای
میزبان افزایش پیدا کرده است.
یونایتد -و لیگ برتر -در چرخههای متفاوتی
حرکت میکنند .شیاطین سرخ در آغاز این قرن
شرایط را توسط پیتر کنیون و پیتر درپر ،مدیر
اجرایی و مدیر بازاریابی وقت ،تغییر دادند و هرگز
دست از استفاده از مجموعه هواداران خود که
 1.1میلیارد نفر در سراسر جهان برآورد میشود،
برنداشتند .با اقدامات رو به جلوی وودوارد و ریچارد
آرنولد ،مدیرکل یونایتد ،در سالهای اخیر ،آنها در
حال حاضر  24شریک جهانی دارند که مبالغی هفت
رقمی برای همکاری با برند یونایتد پرداخت میکنند.
شرکت نرم افزاری  Teamviewerکه به
حامی مالی اول پیراهن باشگاه در این فصل تبدیل
شده ،قراردادی پنج ساله به ارزش  47میلیون پوند
در سال در ماه مارس امضا کرد .این در حالی است
که آدیداس نیز به عنوان تامینکننده لباس باشگاه
حدود  80میلیون پوند در هر فصل به آنها میپردازد.
در طول تابستان خبر داده شد که آدیداس در
ماههای اخیر از فروش لباس یونایتد ناراضی بوده اما
هر کاهشی بدون شک با بازگشت رونالدو که نایکی
را به عنوان حامی مالی شخصیاش به همراه دارد،
جبران شده است .البته بخش زیادی از این پول به
باشگاه نخواهد رسید.
احسِ ن شاه ،مدیر اجرایی  B-Engagedو
متخصص بازاریابی ورزشی ،میگوید ”:درآمد باشگاه
از فروش هر پیراهن چقدر است؟ شاید  10درصد
(از قیمت فروش) ،اگر خوششانس باشند .بقیه پول
به آدیداس میرسد .چه کسی اینجا بزرگترین برنده
است؟ احتماال آدیداس.
منچستریونایتد یکی از تجاریترین و
باهوشترین باشگاههای دنیا است .آنها همین حاال
هم ماشین بزرگی هستند .درآمد آنها چقدر میتواند
بیشتر شود؟ آنها شرکای جدیدی برای همه چیز
دارند و پیش از این نیز در نحوه پیشبرد کارها بسیار
هوشمندانه عمل میکردند ”:آنها کارهایی میکنند
که هیچ باشگاه فوتبال دیگری از نظر تبلیغاتی قادر
یتوانند
به انجام آنها نیست ،بنابراین چقدر دیگر م 
سود کنند؟ از نظر من سود زیادی نخواهد بود”.
مسئله ارزش رونالدو برای یونایتد بسیار
ظریفتر از پوند و پنی است .مدیری از یکی دیگر
از باشگاههای بزرگ اروپا به اتلتیک گفت که نتایج
تجاری بلندمدت میتواند در جذب بازیکنی در
جایگاه رونالدو مدنظر قرار داده شود .بازگشت او به
اولدترافورد جایگاه یونایتد در باالی درخت فوتبال را
تثبیت میکند.
شاه میگوید ”:این چیزی است که جای خالی
آن از مدتی قبل در یونایتد احساس میشد .من فکر
میکنم این کار بیشتر از تالش برای کسب درآمد،
برای ایجاد چنین حسی انجام شد .آنها بار دیگر به
این درک رسیدند که هنوز میتوانند بازیکنان بزرگی
را به خدمت بگیرند.
بله ،جیدون سانچو بازیکن فوق العادهای است
اما چنین جایگاهی ندارد .پل پوگبا تنها کسی است
که در مقیاس جهانی به این جایگاه نزدیک است.
رونالدو و لیونل مسی دو بازیکنی هستند که فراتر
از فوتبال حرکت کردهاند و در اختیار داشتن یکی
از آنها به شما کمک میکند که در بین غولهای
تجاری باقی بمانید”.

موفقیت اخیر رونالدو نه تنها علیه پسزمینهای
از اتهامات بسیار جدی بود ،بلکه با افزایش ناگهانی
دنبال کنندگان منچستریونایتد در شبکههای
اجتماعی در روز جمعه و پس از انتشار خبر جذب
او نشان داد که او همچنان چهرهای جذاب در سطح
جهانی است.
صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام در حالت
عادی هر روز حدود  30هزار دنبالکننده جدید
جذب خواهد کرد .با این حال تایید خبر پیوستن
قریب الوقوع رونالدو باعث شد که  800هزار نفر در
عرض یک ساعت این صفحه را دنبال کنند .تا روز
سهشنبه که قراردادها امضا شد ،حدود  3.1میلیون
نفر دیگر به این صفحه اضافه شده بودند .یا به
عبارتی دیگر تعداد دنبال کنندگان این باشگاه هشت
درصد اضافه شد .توییت ِر یونایتد و صفحه فیس بوک
آنها نیز با افزایشی هرچند کمتر روبرو بود.
بیشتر از هر انتقال دیگری ،درباره بازگشت
رونالدو به اولدترافورد در توییتر صحبت شد و به
نظر میرسد که این بازگشت ،انتقال اخیر مسی از
بارسلونا به پاری سن ژرمن با  700هزار منشن را
تحتالشعاع قرار داده باشد.
وودوارد بابت به رخ کشیدن مداوم تعداد
دنبالکنندگان یونایتد در جلسات فصلی یونایتد در
فصول نه چندان
رویارویی با سهامداران در طول این
ِ
پربار به تمسخر گرفته میشد اما حاال میتوان از
هر جفت چشم دوخته شده به باشگاه -که توسط
رونالدو افزایش یافته -میتوان فضایی برای کسب
درآمد ایجاد کرد .رونالدو حتی در  36سالگی یکی از
غولهای شبکههای اجتماعی است -کامال بزرگتر از
باشگاهی که به آن برگشته است.
او نه تنها باالترین تعداد دنبال کنندگان یک
فرد در اینستاگرام ( 337میلیون نفر در حال حاضر)
را دارد ،بلکه بیشترین تعداد دنبال کنندگان یک
ورزشکار در توییتر ( 94میلیون نفر) را هم از آن
خود کرده است .تنها باراک اوباما ،جاستین بیبر،
کیتی پری و ریحانا جلوتر از او هستند اما با محاسبه
ارتش  150میلیونی او در فیس بوک میتوان گفت
که مجموع دنبال کنندگان او در شبکههای اجتماعی

 600میلیون نفر است؛ یا نزدیک به دو برابر جمعیت
ایالت متحده آمریکا.
یونایتد حتی نمیتواند به این اعداد نزدیک
شود .دنبال کنندههای آنها حتی با در نظر گرفتن
شبکههای اجتماعی دیگر مانند تیک تاک ،کمی
بیشتر از  190میلیون نفر است .عجیب به نظر
میرسد اما رونالدو حتی در این سن ،حمایت جدید
و ویژهای را برای یونایتد به ارمغان خواهد آورد.
شاه میگوید ”:اخیرا تحقیقی انجام شده که
نشان میدهد مردم در شرق دور و چین بازیکنان
را بیشتر از باشگاهها دنبال میکنند .این شبیه به
مدل  NBAاست که مردم باشگاه محبوبشان را به
خاطر انتقال لبرون جیمز از میامی هیت به کلیولند
کاوالیرز تغییر داده و سپس حامی لس آنجلس
لیکرز میشوند .ما حاال چنین چیزهایی را بیشتر
در طرفداران جوان میبینیم .آنها بیشتر از باشگاه ،به
افراد عالقمند هستند”.
با وجود تمام موقعیتهایی که برای افزایش
درآمد تبلیغاتی با جذب رونالدو فراهم میآید ،حضور
او در تیم اوله گونار سولسشر که در دیدار برابر
نیوکاسل آغاز خواهد شد میتواند ارزش بسیاری را با
خود به همراه داشته باشد.
یونایتد حاال هشت فصل را بدون کسب عنوان
قهرمانی لیگ برتر سپری کرده و از فصل 2010 -11
که در فینال لیگ قهرمانان شکست خورد تا به حال
نتوانسته از مرحله یک چهارم نهایی باالتر برود.
تفاوت بین حذف از لیگ قهرمانان پس از مرحله
گروهی و قهرمانی در آن حدود  50میلیون پوند
تخمین زده میشود و نیازی نیست که به پاداشهای
بیشتر حامیان مالی و شانس بازی در سوپرکاپ اروپا
و جام جهانی باشگاههای فصل آینده اشاره کرد.
نمایشهایی درخشان از رونالدو که یونایتد را
به فینال لیگ قهرمانان در شهر روسی سنپترزبورگ
در ماه می آینده برساند ،میتواند توجیه کاملی
برای سرمای هگذاری آنها باشد .هرچند یوونتوس
گواهی بر عدم قطعیت این اتفاق است .سارتوری
میگوید ”:رونالدو به منظور دستیابی به دو هدف
از سوی یوونتوس خریداری شد .یکی برای پر کردن
فاصله درآمدی خصوصا درآمدهای حاصل از تبلیغات
بود؛ دومی برای کمک به باشگاه در کسب قهرمانی
اروپایی خصوصا فتح لیگ قهرمانان.
اگر به شرایط بینالمللی این برند با تکیه بر
رشد دنبالکنندگان شبکههای اجتماعی و بازخوردها
به همراه اهداف درآمد تبلیغاتی نگاه کنید ،نتیجه
این کار کامال مثبت بوده است .با این حال رونالدو
نتوانست در کسب موفقیت اروپایی برنامهریزی شده
به این باشگاه کمک کند .شکست واقعی جذب
رونالدو از زاویه ورزشی آن بود .باشگاه نتوانست تیم
مناسبی را حول محور او بسازد”.
انگیزه یونایتد از این بازگشت بیشتر به سوی
موفقیت ورزشی با بازیکنی میل میکند که به فتح
آخرین لیگ قهرمانان آنها در سال  2008کمک کرد.
با این حال او مزایای محسوس دیگری را نیز با خود
به همراه خواهد داشت.

اخبار
الپورتا :کومان از حمایت کامل من
برخوردار است

بارسلونا فصل گذشته عملکرد خوبی در لیگ
قهرمانان نداشت و در مرحله یک هشتم برابر پاری
سن ژرمن حذف شد .این تیم همچنین از کورس
قهرمانی اللیگا نیز عقب افتاد تا در رده سوم جدول
رده بندی قرار بگیرد .جدایی مسی از بارسا نیز
شراط آنها در این فصل را تحت الشعاع قرار داد
تا صحبتهای بسیاری درباره احتمال جدایی مربی
هلندی به گوش برسد .خوان الپورتا در جریان
معارفه لوک دی یونگ ،خرید جدید این تیم ،درباره
شرایط متفاوت باشگاه صحبت کرد .او مدعی شد
که توافقی با سرخی روبرتو انجام شده و مذاکراتی
با دمبله برای تمدید قرارداد نیز صورت گرفته است.
دمبله« :رابطه ما بسیار خوب اس .او در باشگاه مورد
احترام است و ما میخواهیم او به کارش ادامه دهد.
به دنبال تامین منافع طرفین هستیم .او به من
گفت که میخواهد به زمین برگردد و از پیراهن
تیم دفاع کند .ما او را به بازی خواهیم گرفت و
اتفاقات گذاشته تکرار نخواهد شد .برنامه باشگاه
این است».قالب تیمی« :ما تیمی برای قهرمانی
ساختیم .این تیم برای قهرمانی تالش خواهد کرد.
ما بسیار خوب رقابت خواهیم کرد .بازیکنان بسیار
خوبی در اختیار داریم .از عملکرد تیم بسیار راضی
هستیم .دوره جدیدی آغاز شده است .کار سرمربی
این است که بازیکنان را در کنار هم حفظ کند
اما همه آنها باانگیزه هستند .آنها به حمایت ما نیاز
دارند ».سرخی روبرتو« :توافق انجام شده و در انتظار
امضای قرارداد هستیم .او مانند سایر کاپیتانهایی
که از باشگاه حمایت کردند قهرمان بارسلونا است».
تیم« :من از کارهای انجام شده بسیار راضی هستم.
کارهای صورت گرفته با توجه به شرایطی که در آن
قرار داریم عالی بوده است .میخواهم از کارکنان
حرفهای که باعث شدند بارسا تیمی رقابتی داشته
باشد سپاسگزاری کنم .در پنجره نقل و انتقاالت
بعدی عملکرد بهتری خواهیم داشت ».رئال مادرید:
«من به عملکرد سایر تیمها احترام میگذارم اما
کارهای آنها تا جایی که تاثیری روی ما نداشته
باشد به من مربوط نیست».کومان« :هرکس روش
ارتباطی خودش را دارد و من مستقیم و واضح
ارتباط برقرار میکنم .او از احترام و حمایت کامل
من برخوردار است .اگر من دخالتی کردم به این
دلیل است که دوست دارم درباره فوتبال حرف
بزنم .من هوادار فوتبال هستم و میتوانم درباره
بعضی ابعاد آن اظهارنظر کنم .و رونالد میداند که
از حمایت من برخوردار است .او میداند که باشگاه
هیجان زده و با انگیزه است .رونالدو میبیند که
همه چیز در حال پیشرفت است .من با رونالد
کومان راحت هستم و اطمینان دارم همه چیز عالی
خواهد بود ».جذب لوک دی یونگ« :روزی پیچیده
با انتقالهای بسیار در بازار بود .ما این را پیش بینی
میکردم و به موازات جدایی گریزمان ،روی جذب
او کار کردیم .این انتقال به معنای واقعی کلمه در
لحظه آخر رخ داد و من حتی نمیدانم کار را چطور
پیش بردند».

