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اخبار
گریزمان :جام جهانی را به توپ طال
ترجیح میدهم

آنتوان گریزمان ،ستاره اتلتیکومادرید
مدعی شد از اینکه توپ طال را به دست
نیاورده ناراحت است ولی بردن جام جهانی
را به توپ طال ترجیح میدهد.گریزمان با تیم
ملی فرانسه به قهرمانی جام جهانی رسید و
با اتلتیکومادرید توانست لیگ اروپا را از آن
خود کند .مودریچ ،کاپیتان کرواسی و ستاره
رئال مادرید ،نایب قهرمان جام جهانی شد و
با رئال مادرید به قهرمانی چمپیونزلیگ رسید.
حال گریزمان تاکید کرد که از نبردن توپ
طال ناراحت است ولی جام جهانی را به توپ
طال ترجیح میدهد.
او گفت »:من لیگ اروپا ،سوپرکاپ اروپا و
جام جهانی را برده بودم و سال خیلی خوبی
را پشت سر گذاشته ام .از اینکه توپ طال به
من نرسید کمی ناراحت هستم ولی شب بزرگی
برای جشن گرفتن برندگان بود و من هم باید
حاضر میشدم».
گریزمان در پاسخ به این سوال که آیا در
آینده توپ طال را خواهد برد یا نه گفت »:فکر
میکنم اگر به تالش کردن ادامه دهم ،چرا که
نه؟ من در مسیر درستی قرار دارم».
گریزمان سپس راجع به شایستگی مودریچ
گفت »:به نظرم او توپ طال را به دست آورد.
فصل خیلی خوبی داشت .او چمپیونزلیگ را
برده بود».

واکنش بوفون به غیبت رونالدو در
مراسم توپ طال

جانلوئیجی بوفون ،دروازه بان پاری سن
ژرمن معتقد است که رونالدو حق داشته انتخاب
کند در مراسم توپ طال حاضر باشد یا نه.
برنده  5توپ طال ،در مراسم توپ طال
حاضر نشد و لوکا مودریچ ،هم تیمی سابقش
توانست عنوان بهترین بازیکن سال را از آن خود
کرده و رونالدو در رده دوم قرار گرفت .مودریچ
سرانجام توانست به دو قطبی مسی – رونالدو
پس از  10سال پایان دهد و این عنوان را از
چنگ دو سوپراستار بزرگ فوتبال دنیا خارج
کند .در جریان مراسم ،از بوفون درباره غیبت
رونالدو سوال شد که او مدعی شد ستاره پرتغالی
حق انتخاب در این زمینه دارد.
او گفت »:فکر میکنم همه ما در تصمیم
گیری ها آزاد هستیم .هر کسی راجع به زندگی
خودش تصمیم گیری میکند.
رونالدو پس از جدایی جنجالی از رئال
مادرید ،فصل بسیار خوبی را با یوونتوس آغاز
کرده است .او در  18بازی 11 ،گل به ثمر
رسانده که شامل گلزنی اش مقابل فیورنتینا
میشود .او همچنین به اولین بازیکن تاریخ یووه
پس از جان چارلز ( )1957-58تبدیل شد که
 10گل در  14بازی سری آ به ثمر رسانده است.
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گواردیوال :سانه باید در سیتی بماند

پپ گواردیوال از باشگاه منچسترسیتی خواست
در مذاکرات برای تمدید قرارداد لروی سانه صبر
پیشه کند چون وینگر آلمانی باید سالها در سیتی
بماند.باشگاه منچسترسیتی و لروی سانه ستارهی
آلمانی این تیم چندین ماه است که برای امضای
قراردادی تازه در حال مذاکره هستند .ولی لروی
سانه تا کنون با امضای قراردادی جدید که ماندن او
در سیتی را برای آیندهی درازمدت تضمین خواهد
کرد ،موافقت نکرده است .پپ گواردیوال از سوی
دیگر خواهان ماندن سانه در منچسترسیتی است
و میگوید اطمینان دارد مذاکرات باشگاه و لروی
سانه میتواند به نتیجهی مطلوب برسد .گواردیوال
با خطاب قرار دادن مسئولین منچسترسیتی از آنها
خواست در مذاکره با لروی سانه صبر پیشه کنند
چون او مایل است سانه تا سالهای سال در سیتی
ماندگار شود.
گواردیوال در این باره گفت »:آخرین اطالعاتی
که من داشتم این بود که مذاکرات خوب پیش
میرود ولی این فرایند یک روزه تمام نمیشود.
امضای قرارداد جدید با رحیم استرلینگ هم یک

روزه تمام نشد .البته قرارداد جدید کوین دیبروینه
یکی دو روزه امضا شد ولی برای بازیکنان دیگر این
روند گاهی طوالنی میشود .من امیدوارم سانه تا
سالهای سال در سیتی ماندگار شود».

هشت بازیکن سیتی در  13ماه اخیر با
این باشگاه قراردادهای جدید امضا کردهاند
که از جملهی آنها میتوان به سرجیو آگوئرو و
داوید سیلوا اشاره کرد .سانه که در فصل جدید

از چندی پیش از ترکیب فیکس منچسترسیتی
خارج شده در این مدت عملکرد درخشانی
داشته .سانه در عرض شش هفته برای سیتی
و تیم ملی آلمان شش گل به ثمر رساند .از
سوی دیگر تعداد پاس گلهای سانه برای سیتی
در لیگ برتر فوقالعاده بوده و از نظر آمار پاس
گل ،تنها رحیم استرلینگ نسبت به او آمار
بهتری دارد.
گواردیوال دربارهی سانه گفت »:مطمئنم پدر
شدن از خیلی جهات به سانه کمک خواهد کرد.
سانه فصل پیش بازیهای زیادی برای ما انجام داد.
ما فقط یک وینگر چپ داریم و او فصل گذشته
عملکرد فوقالعادهای داشت .من دوست ندارم
زیاد به بازیکنانم بگویم که چقدر عالی هستند
چون فصل خیلی طوالنی است .آنها هنوز باید
در بازیهای زیادی به میدان بروند و من احساس
میکنم سانه امسال میتواند بهتر از این بازی کند.
ولی با توجه به سن پایین و پتانسیلهای باالی
سانه ،از اینکه بازیکنی مثل او را در اختیار دارم
واقعاً خوشحالم».

آرسنال و تاتنهام به دنبال ستارهی جوان اتریشی
آرسنال و رقیب لندنیاش تاتنهام به دنبال جذب ستارهی جوان
سالزبورگ اتریش ،هانس ولف هستند.
بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامهی انگلیسی میرر ،دو
باشگاه لندنی آرسنال و تاتنهام ،عملکرد هانس ولف ستارهی جوان
باشگاه سالزبورگ اتریش را به دقت زیر نظر دارند و برای جذب او در
اولین فرصت ممکن برنامهریزی میکنند .اما ولف که در سالزبورگ به
عنوان هافبک تهاجمی بازی میکند در عین حال ،توجه تعدادی از
باشگاههای بزرگ آلمانی را هم به خود جلب کرده است.
در گزارش میرر چنین آمده که آرسنال ،تاتنهام و ساوتهمپتون
باشگاههای لیگ برتریای هستند که عملکرد ولف را به دقت زیر
نظر گرفتهاند و این در حالی است که اورتون از چندی پیش نسبت
به جذب او ابراز عالقه کرده است .هانس ولف 19ساله که بارها با
کریستین اریکسن ،هافبک باشگاه تاتنهام مقایسه شده است در عین

حال توجه تعدادی از باشگاههای بزرگ آلمانی را به خود جلب کرده.
ولف در سال  2017که سالزبورگ در لیگ جوانان یوفا به قهرمانی
رسید درخشانترین ستارهی رقابتها بود و نقش مهمی در قهرمانی
تیمش ایفا کرد .این هافبک تهاجمی استرالیایی فصل گذشته در
اولین فصل حضور در تیم بزرگساالن سالزبورگ آنچنان درخشیده
که نگاههای زیادی را به خود معطوف کرده است .ولف تا اینجا در
لیگ برتر اتریش  45بار با پیراهن سالزبورگ به میدان رفته 12 ،گل
به ثمر رسانده و  7پاس گل داده است .ولف همچنین در رسیدن
سالزبورگ به مرحلهی نیمهنهایی لیگ اروپا نقش مهمی داشت هر
چند اتریشیها در آن مرحله مقابل مارسی شکست خوردند و به
فینال نرسیدند .ولف تا سال  2020با این تیم اتریشی قرارداد دارد
و باید دید آرسنال و تاتنهام برای انتقال او به لندن چه برنامههایی
در سر دارند.

حضور ستارهی سیتی در تمرین با ماسک زورو
الکساندر زینچنکو که در جریان دیدار این تیم
مقابل بورنموث با شکستگی بینی مواجه شده بود
با ماسک محافظی شبیه ماسک زورو به تمرینات
سیتی بازگشت.
بازیکنان منچسترسیتی که برای بازی مقابل
واتفورد آماده میشوند زیر نظر پپ گواردیوال
سرمربی سیتی در یک تمرین طوالنی و دشوار
شرکت کردند .شاگردان گواردیوال قصد دارند
در خانهی واتفورد ،ورزشگاه ویکارج رود به روند
شکستناپذیری اخیرشان ادامه دهند .نکتهی
جالب تمرین سیتی حضور اولکساندر زینچنکو با

ماسک زورو در این تمرین بود .زینچنکو که در بازی
قبلی سیتی مقابل بورنموث بینیاش شکسته بود با
یک ماسک محافظ در تمرین شرکت کرد .ماسک

ستارهی اوکراینی سیتی باعث شد همتیمیهای
زینچنکو با او شوخیهای زیادی بکنند و به همراه
او عکس یادگاری بگیرند.
تمرین روز دوشنب ه سیتی توسط گواردیوال
دشوار طراحی شده بود ولی بازیکنان سیتی که
در این فصل فوتبالی شناور و هجومی به نمایش
گذاشتهاند در جریان این تمرین دشوار هم غالباً
لبخند به لب داشتند و مشخص بود از شرایط خود
راضی هستند.
لروی سانه ،رحیم استرلینگ و گابریل ژسوس
امیدوارند در بازی مقابل واتفورد به عنوان بازیکن

فیکس بازی کنند و از سوی دیگر سرجیو آگوئرو
که بازی مقابل بورنموث را از روی سکوها تماشا
کرده بود هم ممکن است در مقابل واتفورد به
میدان برود.
سیتی بعد از بازی مقابل واتفورد کار سادهای
در پیش نخواهد داشت چرا که بعد از آن باید به
لندن رفته و با شاگردان مائوریسیو ساری دیدار
کند .چلسیای که یکی از بزرگترین تهدیدها برای
سیتی به حساب میآید و قصد دارد در خانهی
خود به روند شکستناپذیری شاگردان گواردیوال
پایان دهد.

شماره 2627

اخبار
اسکوالری و تایید پیشنهاد هدایت
کلمبیا

لوئیز فیلیپه اسکوالری ،سرمربی پالمیراس
مدعی شد که پیشنهاد هدایت تیم ملی کلمبیا
به او ارائه شده است.
خوزه پکرمن پس از  6سال حضور روی
نیمکت کلمبیا از هدایت این تیم کنار رفت و
هنوز مربی جدیدی به عنوان سرمربی دائمی
کلمبیا معرفی نشده است .خوان کارلوس
اوسوریو به عنوان یکی از گزینه های جدی
هدایت کلمبیا مطرح شده بود ولی در نهایت او
سرمربی پاراگوئه شد .حال اسکوالری که سابقه
قهرمانی جام جهانی را در کارنامه اش دارد،
مدعی شد که پیشنهاد کلمبیایی ها به دست
او رسیده است.
او گفت »:دعوت نامه ای از سوی فدراسیون
کلمبیا به من رسیده است .این موضوعی است
که با پایان لیگ برزیل میتوان راجع به آن با
دقت بیشتری فکر کرد .در طول  20یا  25سال
اخیر 80 ،درصد زمان من در خارج از برزیل
صرف شده است .بنابراین موضوع خانواده را به
دقت بررسی میکنم».

ستاره پی اس جی دست به شورش زد!

آدرین رابیو ،ستاره  23ساله پاری سن
ژرمن برای جدایی از این باشگاه بیشتر از همیشه
مصمم به نظر می رسد.
به نقل از موندودپورتیوو ،رابیو و پی اس
جی به آخر خط رسیده اند .این ادعایی است که
ساعاتی پیش پورتال پاریس یونایتد مطرح کرد.
پس از تنش لفظی شدید بین رابیو و توخل در
فردای روز بازی با لیورپول ،ستاره جوان برای
بازی با بوردو دعوت نشد و پاریسی ها درغیاب او
با تساوی  2-2متوقف شدند که به معنای پایان
روند  14برد متوالی این باشگاه بود.
پی اس جی از تابستان در تالش برای تمدید
قرارداد رابیو است اما او و مادرش که ایجنت او
محسوب می شود ،اصرار به جدایی دارند .آخرین
بار دو طرف  25روز پیش پای میز مذاکره رفتند
و توافقی حاصل نشد .در این بین اخباری مبنی
بر مذاکرات او با بارسا و یوونتوس نیز منتشر
شده است .رابیو برای بازی با لیورپول در فهرست
 18نفره قرار نگرفته بود اما مصدومیت مونیه
موجب شد تا توخل رابیو را وارد فهرست کند و
او تنها  5دقیقه فرصت بازی پیدا کرد .ورود او به
زمین با سوت های اعتراضی هواداران همراه بود.
همین موضوع بهانه ای برای جدل او با سرمربی
آلمانی شد .طبق اخبار منتشر شده در فرانسه،
رابیو حاضر نشده برابر بوردو به میدان برود و
به همین دلیل توخل نام او را از فهرست خارج
کرد.با این وصف پی اس جی برای جلوگیری از
خروج این بازیکن به عنوان بازیکن آزاد ،چاره ای
جز فروش او در انتقاالت زمستانی ندارد و باید
دید واکنش بارسا و دیگر تیم های خواهان رابیو
چه خواهد بود.

