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کملطفی آشکار گراهام پاتر به علیرضا
سپهر ستاری

دو سال قبل تقریبا در چنین روزهایی یک
انتقال جذاب برای فوتبالدوستان ایرانی رقم خورد
و علیرضا جهانبخش پس از کسب عنوان آقای گلی
در لیگ هلند از تیم آلکمار راهی برایتون شد تا
روزهای درخشان خود در فوتبال هلند را در کشور
انگلیس هم تکرار کند .این انتقال علیرضا را تبدیل
به گرانقیمتترین بازیکن ایرانی تاریخ کرد و عالوه
بر این او تبدیل به گرانترین خرید تاریخ باشگاه
برایتون شد؛ برچسبی که در همان ابتدای کار
انتظارات را از جهانبخش باال برد و همگان منتظر
عملکردی درخشان از این ستاره ایران بودند.
با این حال تمام این انتظارات جای خود
را به ناامیدی دادند و جهانبخش در فصل اول
حضورش در برایتون با وجود آنکه دقایق هم به
میدان نرفت ،عملکردی ضعیف داشت تا حتی در
پایان فصل زمزمههای جدایی او هم به گوش برسد.
ناکامی جهانبخش در فصل اولش در برایتون را
میتوان به عواملی چون نداشتن پیشفصل مناسب
به خاطر شرکت در مسابقات جام جهانی روسیه،
مصدومیت نسبتا طوالنی در نیمفصل اول ،جدایی
از تیم به خاطر جام ملتهای آسیا ،تاکتیکهای
دفاعی تیم برایتون و همچنین سطح بسیار باالتر
لیگ برتر انگلیس نسبتا به لیگ هلند ربط داد که
باعث علیرضا در فصل اولش نه گلی بزند و نه گلی
بسازد.
با تمام این اوصاف این ستاره ایرانی برای این
فصل هم در برایتون ماندنی شد تا شاید با تغییر
سرمربی و حضور گراهام پاتر روزهای بهتری را
تجربه کند اما داستان برای آقای گل سابق لیگ
هلند به گونهای دیگر پیش رفت .پاتر از ابتدای
فصل نشان داد عالقه چندانی به استفاده از
جهانبخش ندارد و علیرضا برای حضور در میدان
مجبور شد  16هفته صبر کند تا با حضور 22
دقیقهای برابر وولورهمپتون برای اولین بار در
فصل جدید لیگ برتر به میدان برود .حضوری
که چندان دوام نداشت و جهانبخش برای بازی
کردن دوباره مجبور شد چهار هفته صبر کند؛
ت نشینیهای متوالی پیراهن تیم
درحالیکه نیمک 
ملی را هم از این ستاره ایرانی گرفته بود ،بازی
برابر بورنموث و حضور در ترکیب اصلی تولدی
دوباره برای جهانبخش بود .او در سومین دقیقه

این بازی موفق به گلزنی برای برایتون شد و پس
از شکستن طلسم ناکامیهایش اشک شوق ریخت؛
گلزنی مقابل بورنموث هم نتواسنت علیرضا را در
بازی هفته بعد تیمش مقابل چلسی فیکس کند
و او این بار به عنوان یار تعویضی به زمین رفت و
یکی از زیباترین گلهای سالهای اخیر لیگ برتر
را وارد دورازه آبیهای لندن و کپا آریزاباالگا کرد تا
نشان دهد چقدر آماده است .علیرضا باز هم پس از
گل اشک ریخت تا گریه به بخش ثابتی از گلهای
او تبدیل شود.
این درخشش اما باز هم نتوانست تضمینی
برای حضور ثابت او در هفتههای بعدی تبدیل شود
و حتی تاثیرگذاری روی تک گل برایتون مقابل
واتفورد هم جایگاه جهانبخش را تغییر چندانی نداد
و فقط جایگاهش از روی سکوهای آمکس استادیوم
به نیمکت تغییر یافت .تعطیلی مسابقات به دلیل
ویروس کرونا وقفهای طوالنی بر مسابقات لیگ
برتر انداخت و پس از شروع دوباره انتظار میرفت
جهانبخش بیش از گذشته به کار گرفته شود اما
او در تمام دیدارهای تیمش از لیست گراهام پاتر
خط خورد و فقط در جریان شکست پنج بر صفر
مقابل منچسترسیتی بود که دقایق کوتاهی به او
بازی رسید .با این حال در تمام این مدت پاتر به
صراحت از آمادگی جهانبخش صحبت کرده اما
هنوز کسی به درستی نمیداند که چه چیزی مانع
حضور او حداقل روی نیمکت میشود .در این بین
تیم برایتون هم شرایط چندان مطلوبی در جدول

ردهبندی لیگ برتر انگلیس ندارد و عملکرد ضعیف
عناصر هجومی این تیم ،سکونشینی جهانبخش را
عجیبتر میکند.
این ستاره ایرانی در این فصل از رقابتهای
لیگ برتر انگلیس در  9بازی برای تیمش به میدان
رفته که سه تا از آنها از ابتدا بوده و در مجموع
 310دقیقه حضور موفق به زدن دو گل هم شده
است .مقایسهای اجمالی بین عملکرد جهانبخش و
رقیبانش در ترکیب برایتون نشان میدهد نیمکت
نشینی او در این تیم چندان منصفانه نیست:
آرون کونولی :مهاجم  20ساله و ایرلندی در
این فصل از رقابتهای لیگ برتر مورد توجه گراهام
پاتر بوده و  23بار برای برایتون به میدان رفته که
در این مدت فقط دو گل زده و یک پاس گل داده
است .او فوتبالش را از آکادمی برایتون آغاز کرده و
پس از یک دوره قرضی در لیگ یک انگلیس و تیم
لوتون تاون که با تنها دو بازی همراه بود ،امسال به
تیمش برگشته است.
نیل ماوپی :بهترین عنصر هجومی برایتون در
این فصل از رقابتها این ستاره  23ساله فرانسوی
است که امسال با آمار  25گل در چمپیونشیپ
از تیم برنتفورد خریداری شد و تا به اینجای کار
در  34حضورش در نوک پیکان خط حمله تیمش
 9گل زده و  2پاس گل داده است .خرید ماوپی
برای برایتون  22میلیون دالر هزینه داشت که او
را جلوتر از جهانبخش تبدیل به گرانترین انتقال
تاریخ این باشگاه کرد.

لئاندرو تروسار :وینگر بلژیکی برایتون امسال
از تیم خنک به انگلیس آمده و  29بار برای تیم
جدیدش به میدان رفته که در این مدت موفق به
زدن  5گل و ارسال سه پاس گل شده است .او
فصل قبل برای خنک در فوتبال بلژیک  14گل
به ثمر رساند.
گلن ماری :ستاره فصل قبل برایتون بود که
موفق به زدن  13گل برای این تیم شد ولی امسال
با حضور ماوپی بدل به یک بازیکن نیمکتنشین
شده و تنها شش بار در ترکیب اصلی مرغان دریایی
قرار گرفته و یک بار گلزنی کرده است.
الکسیس مکآلیستر :این بازیکن آرژانتینی و 21
ساله پس از اتمام قرارداد قرضیاش در بوکاجونیورز به
انگلیس برگشته در هفتههای اخیر بیشتر برای برایتون
به میدان رفته است .او امسال  6بار به زمین رفته که
در سه بازی فیکس بوده ولی هنوز موفق به زدن گل
یا ارسال پاس گل نشده است.
سولی مارچ :هافبک  25ساله برایتونیها در این
فصل  16بار بازی کرده که  9مورد آن به عنوان یار
ثابت بوده ولی هرگز موفق به گلزنی نشده و تنها یک
پاس گل داده است .او از بازیکنان قدیمی برایتون است
و از سال  2012در این تیم عضویت دارد و هرگز
پیراهن تیم دیگری را بر تن نکرده است.
پاسکال گروس :پست اصلی او هافبک بازیساز
است و در بعضی از بازیها در سمت راست هم به
کار گرفته شده ولی عملکردش نسبت به فصل اول
درخشانی که در ترکیب آلبیون تجربه کرد افت
فاحشی داشته است .او در فصل اول حضورش 7
بار گل زد و  8پاس گل داد ولی امسال که فصل
سومش به حساب میآید در  27بازی تنها دو گل
زده و چهار پاس گل داده است.
بررسی عملکرد رقیبان جهانبخش برای
حضور در ترکیب اصلی نشان میدهد اغلب آنها
فصل موفق و جالبی را سپری نکردهاند که همین
موضوع سکونشینی آقای گل سابق فوتبال هلند
را عجیبتر میکند .از طرفی در سابقه این نفرات
هرگز عملکردی مشابه آنچه جهانبخش در لیگ
هلند از خود نشان داد ،دیده نمیشود و به نظر
میرسد پایان این فصل از رقابتهای لیگ برتر
بهترین زمان برای جدایی علیرضا از برایتون و
حضور در تیمی است که بتواند در آن بیشتر به
زمین برود تا اعتماد به نفس از دست رفته خود را
بار دیگر به دست آورد.

سالهای آخر مسی را هدر میدهند
زمانی که آرتور ملو وارد نوکمپ شد ،لیونل مسی او را خیلی
نمیشناخت .هافبک برزیلی تابستان سال  ۲۰۱۸به شوخی گفت
پیوستن به بارسلونا فرصتی برای او میسازد تا خودش از نزدیک
ببیند که آیا مسی واقعاً از سیارهای دیگر آمده یا نه .مانند بسیاری
از ما ،آرتور هم اغلب اوقات در حیرت بود که آیا برنده  ۶توپ طال
واقعاً یک انسان است .مسی اما خیلی با تواناییها و استعدادهای
آرتور آشنا نبود .به همین دلیل دیدن بازی او برایش یک غافلگیری
خوشایند بود چون سبک بازی پسر تازهوارد برزیلی شباهت زیادی به
سبک بازی یکی از همتیمیهای قدیمیاش داشت .ستاره آرژانتینی
درباره آرتور به رادیو کاتالونیا گفت« :من آرتور را زیاد نمیشناختم اما
بازی او خیلی شبیه ژاوی به نظر میرسد .او بازیکنی مطمئن و قابل
اعتماد است .او مثل بازیکنان الماسیا بازی میکند ،پاسهای کوتاه
میدهد ،توپ را به راحتی لو نمیدهد ،خیلی سریع توپ را به گردش
در میآورد و قلب تپنده تیم است».
با نمایشهای درخشانی که آرتور در سال اول حضورش
در بارسلونا ارائه میکرد ،هر روز بر تعداد آنهایی که او را با ژاوی
مقایسه میکردند ،افزوده شد .در واقع شاید بهترین تمجیدی که
یکی میتوانست از این بازیکن برزیلی انجام دهد ،این بود که بارسلونا
همیشه با حضور او در ترکیب اصلی تیم بهتری به نظر میرسید.
تسلط آرتور در حفظ توپ به طرز عجیبی باال بود و حرکات او سریع
و تأثیرگذار .طوری که حتی خود ژاوی هم از تماشای حرکات او
تحت تأثیر قرار گرفته بود .کاپیتان سابق بارساییها گفت« :آرتور را
که میبینم یاد خودم میافتم .او خیلی سریع تصمیمگیری میکند
و هنوز کلی راه پیش رو دارد چون من بازیام را در بارسلونا ارتقا
دادم و در مکتبی دیگر نمیتوانستم اینقدر خوب بازی کنم .آرتور
اما خیلی پخته و باتجربه به نظر میرسد .برای بازیکنی که در میانه
میدان بازی میکند ،اولویت لو ندادن توپ است و آرتور این کار را
خیلی راحت انجام میدهد .او خیلی خوب و با ثبات بازی میکند.
من در او پتانسیل فراوانی میبینم ».با همه اینها اما آرتور دیگر در
بارسلونا شانسی برای رسیدن به چیزهایی که ژاوی تصور میکرد،
نخواهد داشت.
روز دوشنبه این هفته اعالم شد که بارسلونا با یوونتوس برای
معاوضه آرتور و میرالم پیانیچ به توافق رسیده است .بازیکن برزیلی
با رقم اولیه  ۷۲میلیون یورو راهی یوونتوس میشود و به جای او
پیانیچ با ارزشی معادل  ۶۰میلیون یورو به نوکمپ میرود .از همان
اول مشخص بود که او نمیخواست از بارسلونا برود .هواداران هم

نمیخواستند که او برود .آرتور این فصل روزهای خوبی را تجربه نکرد.
حتی قبل از اینکه کیکه ستین سرمربی بارسلونا ادعا کند حواس
هافبکش تیمش پرت و تمرکزش روی ماجرای انتقالش قرار گرفته
هم این بازیکن  ۲۳ساله عملکرد ضعیفی در این فصل داشت .انتصاب
ستین به عنوان جانشین ارنستو والورده در ماه ژانویه میتوانست یک
تغییر مثبت در جهت پیشرفت آرتور باشد چون سبک و فلسفه بازی
سرمربی سابق بتیس ،مالکانه و شبیه به همان چیزی است که آرتور
میپسندد .با این وجود آرتور به طرز محسوسی پسرفت کرد.
او به شدت بیثبات شد ،سرعتش افت کرد و وقتی که صاحب
توپ میشد بیش از اندازه برای تصمیمگیری درباره حرکت بعدیاش
وقت هدر میداد .خب با این تغییر محسوس در وضعیت بازی آرتور
تعجبی هم نداشت که ستین برای بازی دو هفته پیش تیمش مقابل
بیلبائو تصمیم بگیرد که به جای او ،ریکی پوج را به میدان بفرستد.
هافبک جوانتر همان انرژی و دقتی که پیش از این در بازی آرتور موج
میزد را به بارسلونا داد .پس اینجا مسألهای که وجود دارد ،تصمیم
بارسلونا برای فروش آرتور نیست بلکه جایگزین کردن او با پیانیچ
است .اگر آرتور در این فصل بد بوده ،پیانیچ از او هم بدتر بوده است.
هافبک بوسنیایی یوونتوس هنوز هم نتوانسته خودش را با سبک
بازی که مائوریتزیو ساری با خودش به یوونتوس برده ،تطبیق دهد
و به شیوهای کام ً
ال درست در فهرست بازیکنان مازاد تیم قرار گرفت.
اینکه بارسلونا قصد دارد با پیانیچ چه کار کند ،آن هم در حضور
بازیکنانی مانند سرخیو بوسکتس ،فرنکی دیونگ و پوج که همگی
گزینههای بهتری برای میانه میدان هستند ،سؤال بزرگی است که
این روزها ذهن هواداران تیم را مشغول کرده .پیانیچ بازیکن خوبی
است اما او اکنون  ۳۰ساله است و خب طبیعتاً در سراشیبی دوران
بازیاش .پس اضافه کردن یک بازیکن پا به سن گذاشته دیگر که
کام ً
ال مشخص است از روزهای اوجش فاصله گرفته ،چیزی نبود که
بارسلونا برای حل مشکالت فعلیاش نیاز داشته باشد .از نظر فنی،
خرید پیانیچ برای بارسلونا هیچ منطقی ندارد اما این تصمیم را یک
تصمیم تجاری قابل قبول هم نمیتوان قلمداد کرد .بارسلونا در حال
حاضر بیشتر نگران تراز کردن دخل و خرجش است تا ساختن تیمی
با پتانسیل فتح لیگ قهرمانان .البته این هم خیلی تعجبآور نیست.
ممکن است که بارسلونا در ردهبندی لیگ مالی نشریه دلویت در سال
جاری صدرنشین بوده باشد اما این باشگاه در  ۶سال گذشته نزدیک
به یک میلیارد یورو خرج داشته و به جرأت میتوان گفت که این
تیم تنها  5خرید موفق داشته :لوئیز سوارس ،مارک آندره تراشتگن،

تیم فوتبال منچستریونایتد شب گذشته
(دوشنبه) در هفته سیوپنجم لیگ برتر انگلیس،
برتری  2بر یک خود مقابل ساوتهمپتون را در
دقیقه  90+6از دست داد و تن به تساوی 2-2
داد تا فرصت صعود به رده سوم جدول ردهبندی را
از دست بدهد و در رتبه پنجم باقی ماند .شیاطین
سرخ اما با این تساوی روند شکستناپذیری خود
را به  18بازی افزایش دادند که رکوردی قابلتوجه
برای تیم تحتهدایت اولگنار سولسشایر به شمار
میرود.
برونو فرناندس از زمانی که در ماه ژانویه به
منچستریونایتد ملحق شده ،کمک شایانی به این
کرده ،این در حالی است که پل پوگبا هم از زمان

ساموئل اومتیتی ،فرنکی دیونگ و آرتور.
مدیران بارسلونا اما با تصمیماتشان نه فقط پول باشگاه بلکه آخرین
سالهای عمر حضور مسی در این تیم را هم هدر میدهند آن هم در
حالی که او هنوز در اوج است .مسی چهارشنبه هفته پیش  ۳۳ساله شد
اما هنوز هم فوقالعاده بازی میکند .مشکل اما اینجاست که بارسلونا هرگز
به این اندازه به نابغه آرژانتینیاش وابسته نبوده است .بارسلونا در این فصل
اللیگا  ۷۲گل زده که مسی در بیش از نیمی از آنها تأثیر مستقیم داشته؛
۲۱گل زده و ۱۷پاس گل داده! البته سهم او از موفقیتهای بارسلونا هرگز
کم نبوده است اما چیزی که االن اهمیت دارد این است که جز مسی
دیگر کسی نیست که بتواند مانند او گره از کار بارسا باز کند .او در این
فصل  ۲۲۹۲صاحب توپ شده است که بیشتر از تمام بازیهایش در
فصل  ۲۰۰۸است ( )۲۱۵۸است – فصلی که بارسلونا همه جامها را درو
کرد – و تقریباً به اندازه پاسهای سرخیو بوسکتس هافبک میانی تیم.
مسی  ۱۵۱بار بازیکنان حریف را در این فصل دریبل زده و این در حالی
است که بعد از او با اختالفی زیاد دیونگ دومین نفر است (۴۳بار) .کاپیتان
بارسلونا عم ً
ال دارد همه کارها را خودش انجام میدهد .او باید عقبتر بیاید
و خودش جور هافبکها را هم بکشد و بعد توپ را بردارد و حمله کند.
این وضعیت برای باشگاهی در حد و اندازه بارسلونا واقعاً خندهدار است اما
واقعاً دیگر عجیب نیست.
در اوضاع و احوالی که ضررهای مالی ناشی از شیوع کرونا به
اندازه کافی به باشگاه ضربه زده است ،تنها چیزی که هواداران بارسلونا
نمیخواستند تجربه کنند ،از دست دادن یک پشتوانه برای آینده
تیمشان بود که این هم به لطف درایت مدیران باشگاه از دست رفت.
شاید شعار بارسلونا «چیزی فراتر از یک باشگاه» باشد اما در حال
حاضر که این تیم چیزی فراتر از مسی نیست.

جوان از جمله گرینوود و مارکوس رشفورد هستیم،
بازیکنانی که در نوک خط حمله تیم واقعاً خوبی بازی
میکنند .آنها بازیکنان انگلیسی هستند و دیگر از این
بهتر نمیشود.
اسطوره باشگاه منچستریونایتد که معتقد
است منچستریونایتد همچنان شانس کسب
سهمیه لیگ قهرمانان را دارد ،خاطرنشان کرد :من
فکر نمیکنم با این تساوی اوضاع خیلی تغییر کرده
باشد .قطعاً ما دوست داشتیم که در این دیدار به
پیروزی میرسیدیم و به جمع سه تیم برتر جدول
ملحق میشدیم اما همچنان باید در بازیهای
باقیمانده به پیروزی برسیم.
اسکولز تصریح کرد :حتی اگر منچستریونایتد

شورش در میالن؟ بازیکنان در حسرت گتوزو

یک روزنامهنگار ایتالیایی مدعی است چندین نفر از بازیکنان حال
حاضر آث میالن همچنان از اینکه گنارو گتوزو سال گذشته از سرمربیگری
این تیم کنار گذاشته شده ناراحت هستند و از کار کردن زیر نظر سرمربی
فعلی ،استفانو پیولی دل خوشی ندارند.زمانی که آث میالن سال گذشته
گنارو گتوزو را از این تیم اخراج کرد تا مارکو جامپائولو را به جای او به
عنوان سرمربی منصوب کند عالوه بر گروهی از هواداران ،بخشی از بازیکنان
روسونری هم به این تصمیم اعتراض داشتند .جامپائولو روی نیمکت میالن

فقط دو ماه دوام آورد و جای خود را به پیولی داد که تا امروز روی این
نیمکت مینشیند .گتوزو در فصل  2019-2018که هدایت میالن را به
عهده داشت تا رسیدن به لیگ قهرمانان اروپا فقط یک امتیاز فاصله داشت.
با این حال در آن روزها گتوزو با انتقادات زیادی درباره شکل بازی تیمش
روبرو بود و کمتر کسی گمان میکرد او برای روسونری گزینهای بلندمدت
باشد .در نهایت این انتظارات به واقعیت پیوست و او در پایان فصل گذشته
میالن را ترک کرد .حاال لوکاس رافینی روزنامهنگار ایتالیایی مدعی است

گزارش
مروری بر مهمترین اخبار فوتبال جهان؛

از خوشحالی سانه از حضور در بایرن تا
واکنش زیدان به صدرنشینی در اللیگا

ایلیا تاری وردی

سن برای رونالدو تنها یک عدد است

کریستیانو رونالدو به تجسم عبارت مشهور « سن تنها یک عدد است» تبدیل شده .ابرستاره پرتغالی
در 35سالگی همچنان میدرخشد .او در این فصل بهترین عملکرد خود از فصل  2016-2015تا کنون
را رقم زده است .در سال  2020تا این لحظه تنها رابرت لواندوفسکی بوده که در لیگهای بزرگ اروپایی
تعداد گلهایی بیشتر از رونالدو به ثمر رسانده .هر چند در طول فصل  2020-2019رونالدو با  28گل
زده پشت سر لواندوفسکی و ایموبیله قرار دارد .رونالدو سال  2020را با گلزنی در یازده مسابقه پیاپی
سری آ شروع کرد .رکوردی که قبل از او تنها فابیو کوالیارال در فصل  2019-2018و گابریل باتیستوتا
در فصل  1994-1993به آن رسیده بودند.
درخشش رونالدو در دوران پساکرونا هم ادامه داشته و او در این دوره در هشت مسابقه سری آ
برای یوونتوس  7گل زده .او همچنین در شش مسابقه خانگی اخیر یوونتوس در همه بازیها موفق به
گلزنی شده.
آخرین گلهای او از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده .رونالدو در جریان تساوی اخیر یوونتوس مقابل
آتاالنتا که با نتیجه  2-2بدست آمد هر دو گل تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا اختالفش
با آقای گل سری آ چیرو ایموبیله به یک گل کاهش یابد .ایموبیله تا اینجا  29گل و رونالدو  28گل
به ثمر رساندهاند.
رونالدو در عین حال نگاه خود را به فتح کفش طالی اروپا برای پنجمین بار دوخته .او برای رسیدن
به رکورد  34گل رابرت لواندوفسکی شش بازی دیگر فرصت دارد درحالیکه مهاجم لهستانی دیگر
فرصتی در اختیار ندارد .او اگر در این شش بازی  6گل به ثمر برساند به لواندوفسکی خواهد رسید.
خوشحالی سانه از حضور در بایرن

لروی سانه دیروز اولین تمرین خود را با تیم جدیدش بایرن مونیخ انجام داد .وینگر ملیپوش آلمانی
بعد از این تمرین گفت از اینکه به بایرن پیوسته بسیار خوشحال است.
بایرن مونیخ دیروز در حسابهای خود در شبکههای اجتماعی فیلمی منتشر کرد که لروی سانه
خرید جدید این تیم را در حال انجام اولین تمرین خود با پیراهن این تیم نشان میداد .او اخیرا با
قراردادی به ارزش  60میلیون یورو از منچسترسیتی به بایرن پیوسته بود .قرارداد او با بایرن به مدت
پنج سال اعتبار دارد.
سانه در این ویدیوی کوتاه در مقابل دوربین باشگاه بایرن مونیخ گفت »:تمرین خیلی خوبی بود.
یک تمرین گروهی کوتاه در کنار نیکالس سوله داشتم ولی از اینکه دوباره به زمین چمن برگشتهام
خیلی خوشحالم .امروز در مجموعه تمرینی بایرن اولین جلسه تمرینیام را انجام دادم».
وینگر ملیپوش آلمانی در ادامه گفت »:از اینکه در باشگاه بایرن مونیخ هستم خیلی خوشحالم».
سانه قرار بود سال گذشته به بایرن مونیخ منتقل شود ولی در آخرین بازی خود در کامیونیتیشیلد
که مقابل لیورپول برگزار شد دچار مصدومیت جدی از ناحیه زانو شد و همین عاملی بود که حضور او
در آلیانز آرنا را یک سال به تعویق بیندازد.
مهاجم برزیلی سائوپائولو در نوکمپ

باشگاه بارسلونا بازیکنی جدید از برزیل به خدمت گرفته است .بر اساس اعالم باشگاه سائوپائولو،
گوستاوو مایا بازیکن جوان این تیم با قراردادی به ارزش  4.5میلیون پوند به بارسلونا واگذار شده است.
در شروع سال جاری میالدی سائوپائولو حق خرید مایا را به مبلغ  1میلیون یورو به بارسا فروخته
بود .به این ترتیب بارسلونا تا پانزدهم جوالی یعنی فردا وقت داشت تا با پرداخت باقی مبلغ قرارداد
یعنی  3.5میلیون یورو او را به خدمت بگیرد .مبلغی که حاال پرداخت شده و گوستاوو مایا از این پس
بازیکن بارسلونا خواهد بود .بر اساس گزارشها 70درصد از حقوق این مهاجم برزیلی در اختیار باشگاه
بارسا خواهد بود و  30درصد باقیمانده از آن باشگاه برزیلی خواهد ماند .در نتیجه در صورتیکه او بعدا از
سوی بارسلونا به تیم دیگری واگذار شود  30درصد از مبلغ قراردادش به سائوپائولو تعلق خواهد گرفت.
گوستاوو مایا که از 14سالگی به باشگاه سائوپائولو پیوسته در این تیم به ستارهای درخشان تبدیل
شده و با سائوپائولو هفت عنوان قهرمانی بدست آورده .او در سال  2018برای تیم برزیلی در  36مسابقه
 30گل به ثمر رسانده.
کونته :اینتر مرا نخواهد بالفاصله می روم

اسکولز :منچستریونایتد حاال تیم هیجانانگیزی است
پشتسر گذاشتن مصدومیتش کمک زیادی کرده
تا منچستریونایتد ثبات بیشتری پیدا کند .در کنار
اینها باید به استعدادهای باشگاه از جمله مارکوس
رشفورد و میسون گرینوود اشاره کرد که مانند
آنتونی مارسیال در فرم و شکل خوبی هستند.
پل اسکولز در تازهترین اظهارنظرش در
تمجید از تیم تحتهدایت اولگنار سولسشایر گفت:
این منچستریونایتد با چیزی ما پیش از کریسمس
از آنها میدیدیم ،متفاوت است .حاال نمیتوان برای
دیدن بازیهای منچستریونایتد صبر کرد که در
 5،6سال اخیر چنین چیزی نبوده است.
وی افزود :منچستریونایتد حاال تیم هیجانانگیزی
است و بیصبرانه منتظر دیدن بازیهای این بازیکنان
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مقابل ساوتهمپتون با نتیجه  3بر یک یا  4بر یک
به پیروزی میرسید ،اوضاع خیلی تغییر نمیکرد
و آنها همچنان باید کریستالپاالس ،وستهام و
سپس لسترسیتی را شکست بدهند .ما میدانیم
که بازی با لسترسیتی سخت خواهد بود اما این
برای فوتبالدوستان بیطرف هیجانانگیز خواهد بود
که تا آخرین روز بازیها را دنبال میکنند.
منچستریونایتد که حاال با چلسی سوم جدولی
تنها یک امتیاز اختالف دارد و تنها به خاطر تفاضل
گل پایینتر نسبت به لسترسیتی در رده پنجم
ایستاده ،در سه بازی پایانیاش به ترتیب به مصاف
کریستالپاالس (خارج از خانه) ،وستهام (خانگی) و
لسترسیتی (خارج از خانه) خواهد رفت.

که بخش مهمی از بازیکنان میالن در حسرت روزهای گنارو گتوزو هستند،
اخراج او را نادرست میدانند و استفانو پیولی را در حد روسونری قبول
ندارند.این روزنامهنگار ایتالیایی در گفتگویی در این باره گفت « :من با
دونارومارابطه نزدیکی دارم و زیاد با او حرف میزنم .این را میدانم که امروز
در تیم بازیکنانی هستند که حسرت روزهای گنارو گتوزو را میخورند و
دل خوشی از کار کردن با پیولی ندارند .گتوزو بود که پیونتک و پاکوئتا را
کشف کرد ،دو بازیکنی که میتوانستند برای میالن خیلی کارساز باشند».

بعد از پیروزی  1-3اینترمیالن مقابل تورینو در بازی دیشب دو تیم و صعود نراتزوری به رتبه دوم
جدول سری آ ،آنتونیو کونته سرمربی اینتر در پایان بازی در پاسخ به سواالتی درباره آیندهاش در این
تیم و شایعات اخیر در این باره گفت به پروژه اینتر وفادار است ولی در عین حال اگر باشگاه از او راضی
نباشد برای کنارهگیری کردن از سمتش حتی یک لحظه هم تردید نخواهد کرد.
کونته در شروع فصل جاری به اینتر پیوسته ولی اخیرا شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه او ممکن
است در پایان فصل از این تیم جدا شود .ناکامیهای نسبی اینتر در دوران پساکرونا و ابراز ناراحتی کونته
از این بابت باعث مطرح شدن چنین شایعاتی شده بود .اما اینتر با پیروزی دیشب موفق شد با پشت سر
گذاشتن التزیو ،شش هفته مانده به پایان فصل به رتبه دوم جدول صعود کند.
کونته در پایان بازی دیشب در گفتگو با اسکای گفت »:اینتر من را برای یک پروژه سه ساله خواست
تا آنها را به جایگاهی برگردانم که شایسته آن هستند .این پروژه اما به زمان نیاز دارد .من با شور و
شوق زیادی به اینجا آمدم و به این پروژه ایمان دارم .من پروژهای سه ساله شروع کردهام و قراردادم
سه ساله است».
سرمربی اینتر در ادامه گفت »:بعد از آن اگر بخواهند قراردادم را تمدید کنند خوشحال خواهم
شد چون ما راه درازی در پیش داریم .ولی دلم نمیخواهد آنقدر به ماندن اصرار کنم که دیگر کسی
چشم دیدنم را نداشته باشد .حاال که همه از کار من راضی هستند و من معتقدم در حال حاضر اوضاع از
این قرار است چون این چیزی است که به من گفته شده ،دلیلی نمیبینم که به همکاری ادامه ندهیم.
ولی اگر آنها از کار من ناراضی باشند من برای کنارهگیری کردن حتی یک لحظه تردید نخواهم کرد».
زیدان ۲ :امتیاز فاصله داریم اما هنوز قهرمان نشده ایم

رئال مادرید دیشب در خانه گرانادا به مصاف این تیم رفت و موفق شد حریفش را با نتیجه 1-2
شکست دهد .رئال با این پیروزی به فاصله دو امتیازی قطعی کردن قهرمانیاش در اللیگا رسید و
شاگردان زیدان با کسب دو امتیاز دیگر قهرمان این فصل خواهند بود.
اما رئال برای پیروزی مقابل گرانادا کار دشواری در پیش داشت و زیدان وقتی سوت پایان بازی
در استادیو نوئوو لوس کارمنز ،خانه گرانادا ،به صدا درآمد فریادی بلند سر داد که بعد از بازی سوژه
سوالهای خبرنگاران شد .زیدان در پاسخ به این سوالها گفت »:من فریاد زدم چون هم خوشحال بودم و
هم بازی سختی را با موفقیت پشت سر گذاشته بودیم .فریاد زدن من واکنشی طبیعی بود چون این سه
امتیاز برای ما خیلی مهم بود» .سرمربی رئال مادرید در ادامه گفت »:فریاد زدم تا به بازیکنانم بگویم
بازی درخشانی به نمایش گذاشتهاند .برای آنها خوشحالم».
رئال در نیمه دوم که گرانادا برای زدن گل تساوی تالش میکرد بازی دفاعی و بستهای ارائه کرد.
زیدان در ادامه صحبتهایش گفت »:ما در نیمه اول عالی بودیم و با توپ خیلی خوب کار کردیم .نیمه
دوم به این خوبی نبود و علتش این بود که حریف ما خوب کار میکرد .در اللیگا برای اینکه به جایی
برسید باید سختی هم بکشید و ما به عنوان یک تیم از این فاز هم سربلند بیرون آمدیم .باید به این
تیم افتخار کرد .دو بازی باقی مانده و ما هنوز برنده هیچ جامی نشدهایم .این واقعیت است .هنوز شش
امتیاز باقی مانده که باید کسب شود .ما وقتی فصل را شروع کردیم میخواستیم قهرمان اللیگا شویم
ولی این اتفاق هنوز نیفتاده».
ماتیچ :یونایتد لیاقت بازی در چمپیونزلیگ را دارد

منچستریونایتد دیروز در حالی در بازی مقابل ساوتهمپتون به تساوی  2-2رسید که در صورت
این پیروزی میتوانست به رتبه سوم جدول لیگ برتر صعود کند .با این تساوی یونایتد در رتبه پنجم
باقی ماند .شیاطین سرخ برای قرار گرفتن در بین  4تیم اول جدول تالش میکنند تا جواز حضور در
چمپیونزلیگ فصل آینده را بدست بیاورند.
با وجود این تساوی نمانیا ماتیچ ستاره یونایتد گفت این تیم استحقاق صعود به لیگ قهرمانان را
دارد و با روحیه باال برای رسیدن به این هدف در بازیهای آینده به میدان خواهد رفت.
ماتیچ در گفتگو با شبکه تلویزیونی منچستریونایتد گفت »:با وجود این تساوی باید سرمان را باال
بگیریم .هنوز سه بازی دیگر باقی مانده .بازی بعدی ما با کریستال پاالس در روز پنج شنبه است .اگر
سه بازی آخر را برنده شویم جایمان در چمپیونزلیگ قطعی است».
ستاره شیاطین سرخ در ادامه گفت »:پس باید روحیه مثبت را حفظ کنیم و همانطور که تا حاال
تالش کردهایم به تالش کردن ادامه دهیم .همه چیز حاال در دستهای خود ما است .ما میخواهیم فصل
آینده در لیگ قهرمانان بازی کنیم .به نظرم ما استحقاق چمپیونزلیگ را داریم و من مطمئنم تیم ما
برای رسیدن به این هدف آماده است».
جلسه دراگان اسکوچیچ با دبیر فدراسیون فوتبال برگزار شد

نشست سرمربی تیم ملی با دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ،جلسه دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی با مهدی محمد نبی
دبیرکل فدراسیون برگزار شد.
در این جلسه که مهدی خراطی رییس دپارتمان تیم های ملی هم در آن حضور داشت ،برنامه های
آتی تیم ملی در هفته های آینده مورد تبادل نظر قرار گرفت.
اسکوچیچ همچنین در این نشست گزارشی درباره روند حضور کادر تیم ملی در مسابقات لیگ برتر
در هفته های اخیر و همچنین جلسات ویژه با سرمربیان تیم های لیگ برتری ارائه کرد.

