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مورگان اشنیدرلین
متولد زلویه فرانسه و بازیکن اسبق تیم های استراسبورگ و ساوتهمپتون .او در سال  2015پس از هفت
سال بازی در س��اوتهمپتون راهی یونایتد شد و ش��یاطین س��رخ برای وی مبلغ  25میلیون یورو پرداخت
کردند اما این هافبک دفاعی هم طی دو سال تنها در  32بازی به میدان رفت و با یک گل به کار خود در یونایتد
خاتمه داد .در  12ژانویه  2017او با قراردادی چهار و نیم س��اله به اورتون رفت تا نزد مربی سابق خود رونالد
کومان به کار ادامه دهد .مبلغ قرارداد  20میلیون بود و تا  24میلیون یورو هم افزایش می یافت اما هر چه بود
باز هم منچستر از این قرارداد سود نبرد.

آنتونی مارسیال
در س��ال  2015از موناکو راهی یونایتد ش��د.
مهاجمی  184سانتی متری متولد مسی فرانسه
که هزینه  36میلیون یورویی منچس��تر برای او
یک رکورد ب��رای تمامی بازیکن��ان در تیم ملی
جوانان اس��ت .تبصره ها و پاداش هایی که در این
قرارداد است می تواند مبلغ قرارداد وی را تا 57.6
میلیون نیز افزایش دهد .این مهاجم طی دو سال
در  56مس��ابقه برای منچس��تریونایتد به میدان
رفته و  15گل نیز برای ش��یاطین به ثمر رسانده  21سال می توان س��الها در خدمت یونایتد باشد .وی از
است .در تیم ملی فرانس��ه هم  15بازی کرده و با موناکو راهی منچستر شد.

پل پوگبا

آندر هررا
بازیکن سابق تیم های ساراگوس��ا و اتلتیک بیلبائو پس از سه سال بازی در بیلبائو راهی یونایتد شد .این
هافبک پس از انجام  94بازی در بیلبائو وارد اولدترافورد شد و یونایتد در سال  2014برای او  28.85میلیون
یورو پرداخت کرد .هررا متولد  14آگوس��ت  1989است و در  27سالگی همچنان بازیکن منچستریونایتد
است.

گران تری��ن خرید یونایتد با مبلغ  89.3میلیون یورو .هافبک  24س��اله یونایتد در فصل گذش��ته به این تیم
پیوس��ت و تاکنون در  30مسابقه  5بار برای شیاطین سرخ گلزنی کرده است .پوگبا که در کارنامه خود افتخاراتی
چون فتح جام جهانی جوانان و کسب عنوان بهترین بازیکن جوان جام جهانی را دارد ،طی سالهای  2009تا 2011
در جوان��ان منچس��تریونایتد
حضور داش��ت و آن گاه در فصل
 2011-12در سه مسابقه برای
یونایتد به می��دان رفت اما پس
از آن قرارداد جدیدی با باش��گاه
امضا نکرد و راهی یوونتوس شد
تا در این تیم به یکی از ستارگان
دنی��ای فوتب��ال بدل ش��ود .از
دس��ت دادن رای��گان او بعدها
نزدیک  90میلی��ون یورو برای
یونایتد آب خورد!

روملو لوکاکو

یک مهاجم نوک  24ساله که پس از دو سال حضور در اندرلخت بلژیک از سال  2011راهی لیگ برتر شد.
ابتدا  3س��ال در چلس��ی بود اما فقط  10بار به میدان رفت .زیرا یک فصل کامل به وست برومویچ و یک فصل
دیگر را در اورتون گذراند و پس از پایان قرارداد با چلسی در سال  2014به اورتون پیوست .در این تیم آمار 53
گل در  110بازی را بر جای نهاد و حاال قرار است جانشین وین رونی شود که دوباره به اورتون بازگشته است.
خرید لوکاکو  75میلیون یورو هزینه داشته است.

ویکتور لیندلوف

مدافع  22س��اله و سوئدی جدید یونایتد متولد  17جوالی  1994است و از بنفیکا راهی یونایتد شده است .این
مدافع  187س��انتی متری تاکنون  12بازی ملی برای سوئد انجام داده است .خرید لیندلوف  30.75میلیون یورو
برای یونایتد هزینه داشته است .البته این قرارداد می تواند تا 10میلیون یوروی دیگر نیز افزایش یابد.

سایر خریدها

اریک بیلی
متول��د  12آوری��ل  1994در
بینگ��ه ویل س��احل ع��اج .این
مدافع میانی  187سانتی متری
در اس��پانیول چهره شد و پس از
یک فصل حض��ور در ویارئال در
فص��ل  2016-17راهی یونایتد
ش��د 30 .میلیون یورو قیمت این
بازیک��ن اس��ت و او در فصل اول
حضور خود در اولدترافورد در 25
بازی برای یونایتد به میدان رفت.

البت��ه این ها تنها بازیکنانی نیس��تند که یونایتد در این س��الها ب��ه خدمت گرفته اس��ت .هنریک مخیتاریان
بازیکن دورتموند با  30میلیون یورو راهی اولدترافورد ش��د .این مبلغ ب��رای مروانه فلینی  27.5میلیون یورو بود
و برای مارکوس روخ��و مدافع آرژانتینی  16میلیون یورو.
دیلی بلیند با  13.8میلیون یورو راهی یونایتد ش��د و متئو
دارمی��ان با  14.9میلی��ون .هزینه انتق��ال قرضی رادامل
فالکائ��و  6.46میلیون یورو بود و خرید باس��تین ش��واین
اش��تایگر  6.5میلیون یورو آب خورد .س��ه تا از ارزان ترین
خریدهای منچس��تر رگان پول(  170هزار یورو) ،سیدی
یانکو(  706هزار یورو) و وانیا میلینکوویچ س��اویچ( 1.49
میلیون یورو) هس��تند که آنها نیز در ای��ن دوران به جمع
شیاطین پیوسته اند .با این وصف می بینیم که تیم در فصل
گذشته حتی در جمع تیم های برتر جزیره نیز قرار نگرفت
و تنها با قهرمانی در لیگ اروپا موفق به کسب سهمیه لیگ
قهرمانان ش��د .باید منتظر ماند و دید که منچس��تر تا چه
زمانی می خواهد این گونه هزینه کند و کمتر از هزینه های
خود صاحب عنوان شود؟
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