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اخبار
دیالو میتواند رونالدوی جدید
منچستریونایتد باشد

از آماد دیالو ،مهاجم جوان منچستریونایتد
که از آتاالنتا به جمع شیاطین سرخ پیوست،
انتظارات زیادی می رود.
ریو فردیناند ،ستاره سابق منچستریونایتد،
آماد دیالو را بازیکنی با توانایی ستاره شدن در
مقیاس جهانی نامید و انتقال او به منچستریونایتد
را با پیوستن کریستیانو رونالدو به شیاطین سرخ
مقایسه کرد.
یونایتد سال گذشته برای خرید دیالو
با آتاالنتا قرارداد بست و این بازیکن در
ژانویه به منچستریونایتد پیوست .دیالو
با سرعت باال و حرکات و مهارت تکنیکی
خود در زمین ،نظر بسیاری از ناظران را
در سر یآ به خود جلب کرد و مورد توجه
منچستریونایتد قرار گرفت .اولهگنار
سولسشر ،سرمربی منچستریونایتد ،هم
دیالو را بازیکنی با «توانایی های خاص»
توصیف کرد.
ویژگیهای دیالو شبیه به توانایی
هاییست که کریس رونالدو در 18
سالگی ،در  2003از اسپورتینگ
لیسبون با خود به اولدترافورد آورد
و ریو فردیناند امیدوار است تا این
بازیکن جوان نیز تاثیری مشابه رونالدو
در یونایتد داشته باشد.
ریو فردیناند در این رابطه گفت:
«ما تازه این بچه را از آتاالنتا خرید هایم
و امیدوارم او به کار بیاید .اگر فیلم بازی
های او را ببینید و با افرادی از باشگاه که
در خرید او نقش داشتهاند صحبت کنید،
متوجه می شوید که این بچه می تواند در
کالس جهانی ستاره باشد.
در منچستر یونایتد این بچه را یکی از
استعدادهایی می دانند که تیم کشف کرده است.
نمیخواهم فشار مقایسه شدن با رونالدو را
روی شانه های او بگذارم ،اما وقتی ما رونالدو
را هم خریدیم هیچکس جز پرتغالیها او را نمی
شناخت.
این بچه از این نظر خیلی شبیه به رونالدو
به نظر می رسد و اگر فیلم بازی های او و شیوه
ای که بقیه راجع به او حرف می زنند را ببینید...
جهان زیر پاهای او خواهد بود اگر بتواند به
درستی خودش را نشان دهد».
هرچند رونالدو زمانی به یونایتد آمد که
تقریبا ناشناخته بود ،اما میل به پیشرفت و
عطش بردن ،او را به سوی خلق اسطوره سوق
داد .رونالدو با شیاطین سرخ سه بار قهرمان لیگ
برتر شد و قبل از ترک اولدترافورد به مقصد
سانتیاگو برنابئو ،با یونایتد به قهرمانی در لیگ
قهرمانان نیز دست یافت.
رونالدو با رئال نیز دو بار قهرمان اللیگا
شد و چهار بار فاتح لیگ قهرمانان .در
یوونتوس نیز رونالدو همچنان مشغول درو
کردن جامها است.
اگر دیالو بتواند حتی به نیمی از موفقیت
های رونالدو در دوران فوتبال خود دست یابد،
می توان گفت که منچستریونایتد با خرید این
جوان با استعداد سرمایهگذاری خوبی کرده
است.
جام حذفی انگلیس داغ تر از همیشه

طی روزهای گذشته دور سوم رقابتهای
جام حذفی انگلیس یا همان  FA Cupبرگزار
شد و مطابق انتظار تیم های مطرح حاضر در
لیگ برتر موفق به شکست حریفان و صعود به
مرحله بعدی رقابتها شدند.
در همین ارتباط قرعهکشی دور چهارم
رقابت های جام حذفی انگلیس به شکل رسمی
انجام شد و تیمهای حاضر در این مرحله حریفان
خود را شناختند.
نکته جالب درباره قرعه کشی برگزار شده
به جدال فوق العاده جذاب دو رقیب و دشمن
همیشگی یعنی منچستریونایتد و لیورپول در
دور چهارم  FA CUPبرمی گردد .گفتنی است
این رقابت ها بین تاریخ  22تا  25ژانویه برگزار
میشود و مهم ترین بازیهای دور چهارم بازی
ها به شرح زیر است.
وایکامب -تاتنهام
چلسی -لوتون
اورتون -شفیلد
چلتنهام -منچسترسیتی
منچستریونایتد -لیورپول
ساوتهمپتون /شروزبری -آرسنال
وضعیت نگران کننده آبی های لندن
چلسی یکی از باشگاههای انگشتشمار
لیگ برتر انگلیس محسوب می شوند که
ویروس کرونا به آکادمی آنها نیز رسوخ کرده
است؛ جایی که نتایج آزمایشات نشان میدهد
تعداد زیادی از بازیکنان جوان آکادمی چلسی
با تست مثبت کرونا روبرو شده اند.
گزارش ها حاکی از آن است که تیم
آکادمی چلسی تحت یک پاکسازی عمیق
قرار گرفته و تا پایان هفته تصمیم جدیدی
در رابطه با آنها انتقاد خواهد شد و تا آن
زمان بازیکنان و کادر فنی در قرنطینه
کامل به سر خواهند برد.
با این حال بعید به نظر میرسد که
این بحران کرونا در آکادمی جوانان چلسی،
تیم فرانک لمپارد را هم تحت تاثیر قرار
دارد چرا که آنها به شکل کام ً
ال جداگانه
از یکدیگر تمرین میکنند و مشکلی از
این بابت وجود نخواهد داشت .البته گفته
میشود که چند بازیکن این آکادمی برای
دور سوم جام حذفی انگلیس به تیم اول
چلسی اضافه شدند اما این باور وجود دارد
که در آن زمان خطر چندانی آنها را تهدید
نمی کرده است.
گفتنی است پیش از رقم خوردن این اتفاق
باشگاه چلسی در رابطه با شیوع کرونا نسبتا
خوش شانس بوده چرا که تنها خرید جدید این
تیم یعنی کار هاورتز با این ویروس مواجه شده
بود.
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مرور کامل قانون جدید خطای هند

تصمیم های مربوط به هند پنالتی همواره
بخشی از مناقشه برانگیزترین سوتهای داوری را در
لیگ های جهان شکل داده است.
بخش ورزشی وبسایت بی بی سی در پی رخ
دادن مسائلی مشابه در لیگ برتر انگلیس و باال
گرفتن اعتراضات در بین مربیان ،اقدام به انتشار
مطلبی در توضیح آخرین قانون هند که توسط
 ،IFABهیئت بینالمللی فوتبال ،پرداخته که
خواندن این مطلب اندکی از ابهامات به وجود آمده
را برای شما برطرف خواهد کرد .با این حال به
خاطر داشته باشید که مسئله هند پنالتی و تصمیم
داور در اعالم خطا و یا گذشتن از آن ،موضوعی
نیست که در فوتبال به طور کامل حل شود.
اجرای قانون جدید در رابطه با خطای هند
در لیگ برتر مورد انتقاد بسیار قرار گرفته .روی
هاجسون ،سرمربی کریستال پاالس ،قانون جدید را
بی معنی خوانده و استیو بروس ،سرمربی نیوکاسل،
می گوید که فوتبال با این قوانین جدید «راهش را
گم کرده» است.
اما قانون جدید خطای هند چیست و چه
چیزی تغییر کرده است؟
قانون جدید چیست؟

در واقع این قانون چندان هم جدید نیست
و از فصل گذشته در سرتاسر اروپا اعمال میشده،
اما لیگ برتر اکنون رویکردی سختگیرانهتر در این
رابطه در پیش گرفته است .این به این معناست
که یک بازیکن به دلیل خطای هند جریمه خواهد
شد اگر:
• دست/بازو به وضوح از بدن فاصله گرفته و
خارج از «خط بدن» باشد.
• بازیکن به شکل مشهود به سمت مسیر توپ
خم شده باشد.
• توپ مسافتی را طی کند.
• توپ به دست/بازوی بازیکن که باالتر از
شانه بلند شده ،برخورد کند.
• بازیکن میافتد و دست/بازو به صورت
جانبی یا عمودی از بدن فاصله بگیرد.
• برخورد توپ با دست/بازوی بازیکن که از

این آمار در فصل قبل پایین آمد.

پس چرا بیش از گذشته خطای هند میبینیم؟

در وهله اول استفاده از  VARبه این معناست
که داوران اکنون میتوانند راجع به صحنههایی که
پیش از این نمیدیدند ،قضاوت کنند.
فیفا اجرای  VARرا به عهده گرفته و به همه
لیگ ها دستور داده است تا تفسیر دقیق قوانین را
برای اطمینان از ثبات و یکپارچگی اعمال کنند.
مخاطب این دستور در واقع لیگ برتر بود چرا که
لیگ های دیگر قب ً
ال این کار را انجام می دادند.
فصل گذشته ،لیگ برتر تفسیر آزادترانه خود
را در برخی از قوانین اعمال کرد .از جمله در
خطای هند ،استفاده از مانیتورهای کنار زمین و
دروازه بانانی که در ضربات پنالتی روی خط دروازه
نمیایستند .اکنون دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
بدن جدا شده و یا باالتر از شانه قرار گرفته ،هرچند
مسیر توپ منحرف نشود.
• بالفاصله پس از لمس توپ با بازو ،حتی
به صورت تصادفی ،بازیکن گل بزند و یا موقعیت
گلزنی ایجاد کند.
قانون خطای هند چگونه تغییر کرده است؟

قانونگذاران فوتبال ،IFAB ،قانون خطای
هند را برای اجرا در این فصل به این شکل تعریف
کردند که مرز بین شانه و بازو ،خط زیر بغل است.
توپ به هر قسمتی از زیر این خط فرضی
بخورد ،عمدی یا غیر عمدی اهمیتی ندارد ،خطای
هند گرفته خواهد شد.
 IFABهمچنین تاکید کرده که خطای
هند هنگامی اتفاق می افتد که بازیکنی به شکل
غیرطبیعی بدن خود را بزرگتر کرده و یا بازویش را
باالتر از شانه قرار دهد.
همچنین روشن شده که برخورد تصادفی
توپ به دست توسط بازیکن مهاجم تنها در صورتی
جریمه می شود که بالفاصله پس از آن بازیکن گل
زده و یا موقعیت گل ایجاد کند.
آیا قانون جدید باعث باال رفتن تعداد پنالتیها
شده؟

بله .فصل قبل و تحت قانون قدیم در لیگ برتر
 19خطای پنالتی گرفته شد و در فصل پیش تا این
مقطع از فصل هیچ خطای پنالتی به دلیل خطای
هند گرفته نشده بود.
این فصل اما تا اینجا  20خطای پنالتی در
لیگ برتر گرفته شده که  %30این پنالتی ها به
دلیل خطای هند بوده .از ابتدای فصل 07-2006
به بعد ،باالترین درصد پنالتی به دلیل خطای هند
با  %21.1در فصل  09-2008اتفاق افتاد.
میانگین  0.77خطای پنالتی در هر بازی،
بابت هر خطایی و نه فقط هند ،تا اینجای فصل-21
 2020بسیار باالتر از آمار فصل های قبل است.
نزدیک ترین آمار با متوسط  0.29خطای پنالتی
در هر بازی متعلق به فصل های  2006-07و -09
 2008است.
در اروپا که از فصل پیش این قانون با
سختگیری اعمال میشود ،در فصل 2019-20
تعداد خطای هند در سریآ از  37عدد به  57عدد
و در اللیگا از  35عدد به  48عدد رسید.
در آلمان نیز در ابتدای اعمال قانون جدید
خطای هند ،آمار بوندسلیگا ابتدا باال رفت اما به
تدریج و با تطبیق یافتن بازیکنان با قانون جدید

هر بار توپ در محوطه جریمه با دست
بازیکن برخورد می کند باید خطای پنالتی
گرفته شود؟

خیر .استثناها دراین زمینه این است که توپ
پس از برخورد با سر یا بدن بازیکن مستقیما به
بازویش برخورد کند و یا اگر بازیکن در حال افتادن
باشد و بازویش برای محافظت از او بین او و زمین
قرار گرفته باشد .همچنین تفسیرهای گوناگونی
می شود از «به شکل غیرطبیعی بزرگتر جلوه دادن
بدن» داشت.
پس اگر بازوی بازیکن در هنگام برخورد توپ
به دست/بازو در کنار بدنش قرار داشته باشد،
ممکن است مرتکب خطای پنالتی نشوند.
چه کسی این قانونها را مینویسد و آیا
امکان تغییر قانون وجود دارد؟

 IFABمسئول قانونگذاری در فوتبال و
تصمیمگیرنده راجع به تغییر قوانین استIFAB .
از نمایندگان هر یک از اتحادیه های فوتبال
انگلستان (چهار اتحادیه) و هیئت حاکمه FIFA
تشکیل شده است.
هر اتحادیه انگلیس یک رای و فیفا چهار رای
دارد .هرگونه تغییر باید توسط سه چهارم آرا تأیید
شود.

فرار مرد هلندی از تقدیری تلخ

صحبتها و گفتمانها از بارسای رونالد کومان به یک دو راهی
بزرگ برخورد کرد .دو راهی که راه اول آن تشابه سرنوشت کومان با
ستین و والورده و در نهایت اخراج وی از بارسلونا و راه دوم رستگاری
و تحولی بزرگ برای رونالد در بارسا را فرا میخواند .چیزی که معادله
را دشوارتر میکرد ،تصمیمی بود که کومان باید در ادامه مسیر خود
انتخاب میکرد .این مرد هلندی راهی را در شان اسم رونالد کومان
برگزید و تالش بیوقفه خود را برای تحول در بارسا را شروع کرد.
گام اول تحول ،برد  ۳بر  ۲برابر بیلبائو و فوتبالی درخشان از سوی
بازیکنان بارسا بعد از بازیهای بیکیفیتی بود که به هواداران خویش
ارائه دادند و در گام دوم ،برد کوبنده و قاطع بارسلون در برابر گرانادا،
کومان را رو سپید میکرد.
سحالوت برد برابر گرانادا به قدری زیاد بود که عالوه بر پیروزی
با تعداد گل باال ،روحیه تمامی بازیکنان ،کادر فنی و هواداران کاتاالنی
دگرگون شد ولی دلیل این تحوالت چیزی بود که مهمتر به نظر
میرسید .اولین و کلیدیترین دلیل در این امر ،تغییر اساسی در
سبک بازی مسی بود .فردی که تا لبش خندان است ،لب بارسا نیز
میخندد .لئو کسی بود که به دلیل مسائل مدیریتی و انگیزه پایین
در شروع فصل نتوانست آن جور که باید در ترکیب بارسا خوب
ظاهر شود .البته فشار روانی و خالصه شدن تمام تاکنیکهای تیم
بر روی دوش مسی ،کار وی را بسیار سختتر میکرد اما چیزی که

توانست مسی را تغییر دهد ،پیدا کردن ترکیبی مطمئن برای بارسا
بود .بارسلونایی که خیلی به ثبات خاصی در ترکیب نرسیده بود و
مهاجمین تیم پی در پی در حال تغییر بودند ،امروزه به دستورات
تاکنیکی و ترکیب مطمئنی دست پیدا کرده تا تمامی بار تیم بر روی
دوش مسی نباشد و وقتی مسی فعالیتهای در حیطه کاری خود را
انجام دهد میتواند تاثیر گذار و درخشان عمل کند .درخششی که
 ۴گل در  ۲بازی اخر و صدرنشین شدن وی در جدول گلزنان اللیگا
با  ۱۱گل زده را همراه داشت .دلیل دوم پیشرفت چشمگیر تیم،
سه بازیکنی بنام گریزو ،پدری و دمبله بود .بازیکنانی که هر کدام
با قرارگیری در جای درست خود در ترکیب ،درخشانتر از همیشه
ظاهر شدند.
اولین نفر از این لیست گریزمن بازیکن احیا شدهای بود که
در نقش یک مهاجم سای ِه تنها ،خارق العاده در تیم خود ظاهر
و توانست با دبل در برابر گرانادا و دو پاس گل در  ۲بازی اخرین
نقش موثری را در تیم ایفا کند .نفر دوم این لیست پدری جوانی
بود که حکم اسطوره اینیستا را در  ۲بازی اخیر در تیم به نمایش
درآورد .دبل پاس گل او در برابر بیلبائو این امر را کامل میکرد.
نفر اخر و سوم از تیم بارسا دمبلهای بود که با سرعت و تکنیک
خاص خود از راست و چپ طوری زهرآگین بود که  ۳تاثیر گذاری
مستقیم در گلهای کاتاالنها را به نام خود ثبت کرد.عالوه بر ۲

دلیل ذکر شده ،روحیه خوب بازیکنان در بازیهای گذشته نیز
تاثیرات فراوانی در روی تیم گذاشت .از تمامی این نکات و حرفها
مهمتر این است که تیم کومان بتواند پایداری در نتایج خوب خود
را حفظ کند و تداوم عملکرد تیم او مهم از نتیجه گیری در این
 ۲بازی است .باید دید و به نظاره نشست که آیا تیم رونالد کومان
تا آخر این فصل میتواند این نوع نتیجهگیری یا حفظ کند یا
خیر .آیا تمامی بازیکنانی که این چند بازی ناجی تیمشان بودند
میتوانند در ادامه نیز بازی خوب خود را حفظ کنند یا خیر .به
زودی آینده همه چیز را مشخص میکند.

فرانکی دییونگ ،مهره شانس بارسلونا
پس از شکست  1-2بارسا برابر کادیز و
شکست سنگین  0-3مقابل یوونتوس ،همه امیدها
برای بارسلونا از دست رفته به نظر می رسید.
اما شاگردان رونالد کومان از آن زمان ،در
هشت بازی است که شکست نخوردهاند و بخش
اعظمی از موفقیت تیم مدیون فرم خوب فرانکی
دییونگ است.
کومان قصد داشت از دییونگ در نقش یکی
از دو هافبک مقابل خط دفاعی استفاده کند اما با
ادامه روند نزولی بارسا و سقوط بلوگرانا در جدول
رده بندی ،نظرش را تغییر داد.
باخت برابر یووه تبدیل به نقطه عطفی برای
بارسا شد و پس از آن توانستند به شش برد و دو
تساوی در اللیگا دست پیدا کنند و با تنها یک
امتیاز کمتر از رئال مادرید در رده سوم جدول قرار
بگیرند.
در هفته های اخیر دییونگ آزاد بوده تا با
حضور سرخیو بوسکتس و پدری ،نقش بیشتری در
خط هافبک بارسا بازی کند.
دییونگ در جریان نمایشهای درخشان
آژاکس در لیگ قهرمانان اروپا در سال  2019مورد
توجه بارسا قرار گرفت و در تابستان همان سال به
بارسلونا منتقل شد و در اولین فصل خود با این تیم

عنوان قهرمانی در اللیگا را به دست آورد.
اما این بازیکن تا پیش از اینکه کومان پست
جدیدی به او محول کند ،به دلیل ناتوانی در
فرستادن پاس های عرضی و نداشتن خصوصیات
تهاجمی همواره مورد انتقاد واقع شده بود.
در هشت بازی اخیر بارسا ،پس از باخت برابر
یووه ،هیچ تیمی در اللیگا نتوانسته به اندازه آنها
گلزنی کند 17 .گل در  8بازی که از این تعداد

فرانکیدییونگ در چهار گل نقش داشته؛ دو گل
زده و دو پاس گل داده است.
در واقع دییونگ توانسته دستاوردهای
خود در خط حمله را دو برابر کند .پیش از این
دییونگ به طور متوسط  0.27شانس در طول هر
 90دقیقه ایجاد می کرد ،اما اکنون او به آمار یک
شانس در هر بازی رسیده است.
همچنین آمار احتمال پاس گل و احتمال

گلزنی او نیز دو برابر شده و در عین حال قدرت
دریبل زنی بیشتری نیز پیدا کرده است و به آمار
سه دریبل در هر بازی در مقابل آمار قبلی 1.67
دریبل در هر بازی رسیده است.
این تغییرات به نفع لیونل مسی نیز بوده و
مسی توانسته  7گل از  11گل خود در اللیگا را در
هشت بازی قبلی به ثمر برساند و هر دو پاس گل
خود را دراین هشت بازی بدهد.
نه تنها دییونگ اغلب بهتر خودش را به
منطقه حمله می رساند بلکه کیفیت خوبی نیز در
رساندن توپ به خط حمله از خود نشان داده که
قبال جای خالیاش احساس می شد .در حالی که
بسیاری از انتقادات وارده به بارسا به دلیل عدم
حضور یک شماره  9موثر در تیم ،پس از خروج
سوارز از این باشگاه و همچنین افت مسی بوده،
اکنون به نظر می رسد که این تغییر کوچک در
تاکتیک همان چیزی است که هافبک های بارسا
نیاز داشته اند .نیرو و تحرک اضافه شده از جانب
دی یونگ به وضوح تأثیر زیادی برای بارسلونا
داشته است و اگرچه آنها هنوز در باالی جدول
اللیگا با اتلتیکو مادرید فاصله دارند ،این بازیکن
هلندی می تواند کلید نبرد بارسا برای حفظ عنوان
قهرمانی در پایان فصل باشد.

اوزیل :میخواهم در فنرباغچه یا MLSبازی کنم
مسوت اوزیل در آستانه جدایی از آرسنال گفت که قصد ندارد
پس از ترک توپچی ها به رقیب این تیم یعنی تاتنهام بپیوندد .او
همچنین تایید کرد که ترجیح می دهد به فنرباغچه و یا لیگ آمریکا
برود.
ملیپوش سابق تیم آلمان به پایان راه خود با آرسنال رسیده و
ماههاست از لیست بازیکنان مورد نیاز میکل آرتتا ،سرمربی آرسنال،
خارج شده است.
اوزیل ،هرچند همچنان روی فرم و آماده برای بازی است ،اما از
بهار برای آرسنال به میدان نرفته و باید تصمیم بگیرد در این ماه از
آرسنال جدا می شود یا در تابستان و به چه مقصدی؟
او در زمان غیبتش در ترکیب آرسنال در شبکه های مجازی
بسیار فعال بوده و روز دوشنبه نیز یک جلسه پرسش و پاسخ در
توییتر برگزار کرد .اوزیل به سواالت مختلفی پاسخ داد و در جواب
یکی از این سواالت اظهار کرد که از پیوستن به آرسنال پشیمان
نیست.
اوزیل در  2013با قراردادی حدودا  50میلیون یورویی به
آرسنال پیوست .او به سرعت در این باشگاه به موفقیت رسید و نقش
مهمی در قهرمانی توپچی ها در سه دوره  FA Cupداشت و در فصل

 2015-16نیز جایزه بهترین بازیکن فصل را برد.
با وجود مشکالت ماه های اخیر و بیرون ماندن از ترکیب آرسنال،
اوزیل می گوید که با عشق به زمانی که در لندن گذرانده نگاه می کند
و هرگز از دوران خود در آرسنال شرمنده نخواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا از سالهای حضورش در آرسنال
لذت برده ،گفت« :البته! خیلی باال و پایین داشتیم اما در کل هیچوقت
از تصمیمم برای پیوستن به آرسنال پشیمان نشدم و صادقانه بگویم
که چند بازی آخر قبل از شیوع کرونا ،واقعا خوش گذشت.
من از آن بازی ها خیلی لذت بردم و احساس می کردم که در
مسیر مثبتی هستیم .اما بعد از تعطیلی بازی ها و قرنطینه اوضاع
متاسفانه تغییر کرد».
اوزیل در پاسخ به این سوال که آیا پس از ترک آرسنال همچنان
به بازی ادامه می دهد گفت« :قطعا به بازی ادامه می دهم .دو کشور
هستند که می خواهم قبل از بازنشستگی آنجا بازی کنم؛ ترکیه و
آمریکا .اگر به ترکیه بروم ،فقط می توانم به فنرباغچه بروم.
من در دوران کودکی ام در آلمان طرفدار فنرباغچه بودم .همه
بچه های ترک-آلمانی از یکی از تیم های ترکیه حمایت می کنند و
تیم من فنرباغچه بود.

فنرباغچه در ترکیه مثل رئال مادرید در اسپانیاست ،بزرگترین
باشگاه کشور».
تنها گزینه ای که اوزیل هرگز در نظر نخواهد گرفت ،رفتن به
تاتنهام است .او گفت که هرگز برای رقیب آرسنال توپ نخواهد زد و
در پاسخ به این سوال که بین رفتن به تاتنهام و بازنشستگی کدام را
انتخاب می کنی ،گفت« :سوال ساده ای است .بازنشستگی!»

شماره 3128

اخبار
مروری بر چند خبر کوتاه

مرتضی عقبایی

حجم اخبار ورزشی فوتبال خارجی بسیار
زیاد است و دنبال کردن آن ها عمال برای عالقه
مندان به این اخبار نیز وقتگیر خواهد بود .در
پروژه ورزشی ایسکانیوز ،می کوشیم تا با گلچین
کردن اخبار فوتبال خارجی ،به شما این فرصت
را بدهیم تا در وقت خود صرفه جویی کنید.
جانشین مسی در بارسلونا از نگاه ساموئل
اتوئو

آنسو فاتی در فصل جدید مسابقات و زیر
نظر سرمربی هلندی بارسلونا یعنی رونالد کومان
به یک مهره اصلی در ترکیب بلوگرانا تبدیل
شد .او همچنین در دیدار حساس مقابل رئال
مادرید نیز موفق به گلزنی شد تا عالوه بر ادامه
درخشش خود به جوان ترین گلزن تاریخ رقابت
های ال کالسیکو تبدیل شده باشد.
با وجود اینکه فاتی در این فصل به یک فرم
فوقالعاده رسیده بود اما یک بدشانسی بسیار
بزرگ به سراغ این پدیده جوان باشگاه بارسلونا
آمد و در جریان دیدار برابر رئال بتیس به شدت
دچار مصدومیت شد؛ اتفاقی که باعث دوری
چندین ماهه این بازیکن از میادین شده است.
در همین ارتباط ساموئل اتوئو ،ستاره سابق
بارسلونا به تمجید از پدیده بلوگرانا پرداخته و او
را جانشینی برای لیونل مسی تلقی کرده است.
اتوئو در این باره گفت « :من فکر میکنم او
بازیکنی متعلق به آینده است .آنسو فاتی در
حال حاضر کارهای شگفت انگیزی انجام میدهد
بنابراین فکر میکنم که باشگاه باید به خوبی از
او مراقبت کند .امیدوارم او کسی باشد که بتواند
جانشینی لیونل مسی را برعهده بگیرد».
دوری دوهفته ای ستاره اورتون از میادین

دومنیک کالورت لوین بهترین بازیکن
اورتون در فصل جاری بوده و نمایش های فوق
العاده ای در خط حمله تیم کارلو آنچلوتی ارائه
داده است .او تا به اینجای فصل در  16مسابقه
موفق به ثبت  11گل برای آبی های مرسی ساید
شده و همین موضوع نیز سبب شد که کالورت
لوین توسط گرت ساوتگیت به اردوی تیم ملی
انگلیس نیز دعوت شود.
اورتون روز چهارشنبه از سری مسابقات
هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس به مصاف
ولورهمپتون خواهد رفت و پیش از این مسابقه
حساس کارلو آنچلوتی تایید کرد که مهاجم
انگلیسی آبی ها دچار مصدومیت از ناحیه
همسترینگ شده و نمی تواند در این بازی
تیمش را همراهی کند.
آنچلوتی درباره وضعیت مصدومان اورتون
گفت « :پیکفورد شرایط خوبی دارد .برای
تصمیمگیری در مورد ریچارلیسون باید منتظر
تمرین امروز بمانیم اما دومینیک کالورت لوین
در دسترس نیست .او دچار مصدومیت شده و
فکر می کنم که به زودی باز خواهد گشت .با
این حال احتماالً او  10تا  15روز از میادین دور
خواهد بود».
قرارداد همکاری سیتی با بزرگترین باشگاه
بولیوی

گروه هولدینگ فوتبال سیتی()CFG
که مالکیت باشگاه منچسترسیتی را برعهده
دارد ،با بزرگترین باشگاه کشور بولیوی قرارداد
همکاری منعقد کرد .آنها پیش از این موفق به
خرید باشگاههای منچسترستی ،نیویورکسیتی،
جیرونا ،ملبورنسیتی و یوکوهاما مارینوس،
مونتهویدئو سیتی ،لومل اسکی ،نیویورکسیتی،
سیچوان جیونیو و اسپرانس اسپورتیو ترویه آبه
شامپانیه شده بودند.
طبق ادعای نشریه اتلتیک ،این قرارداد
همکاری متفاوت با دیگر قراردادهایی است
که سیتی با دیگر باشگاه در سایر نقاط دنیا
برای مثال در آمریکا و استرالیا دارد .طبق این
همکاری ،باشگاه بولیوار ،تاسیس شده در سال
 1925در الپاز که  29بار قهرمان لیگ داخلی
کشورش شده ،می تواند از پلتفرم اطالعات و
داده های  ،CFGامکانات و اطالعات پزشکی و
دیگر خدمات استفاده کند و این گروه نیز متعهد
شده تا به رشد و پیشرفت بولیوار و نزدیکتر
شدنش به کالس جهانی از لحاظ امکانات کمک
کند.
پیراهن بولیوار همچون منچسترسیتی
سفید و آبی آسمانی است و در قرارداد ،امکان
معاوضه بازیکن بین دو باشگاه حداقل در کوتاه
مدت پیبش بینی نشده ولی در درازمدت و در
صورت نیاز و توافق دو طرفه ،این کار شدنی
خواهد بود.
گروه  CFGامیدوار است از این دست
قراردادهای همکاری با دیگر باشگاه ها در
کشورهای مختلف دنیا امضا کند.
چالش راموس و مارسلو؛ به زیر کشیدن
رئیس افتخاری

رئال مادرید پنجشنبه شب نیمه نهایی
سوپرکاپ اسپانیا را برابر بیلبائو پیش رو دارد .در
صورت پیروزی ،رئال فینال را باید برابر برنده بارسا
و سوسیداد برگزار کند .کهکشانی ها سال قبل
در عربستان فاتح سوپرکاپ شدند و امسال هم
می توانند نخستین جام فصل  2020-21را نیز
به دست بیاورند .اگر این اتفاق رخ بدهد ،سرخیو
راموس و مارسلو با رکورد تاریخی پاکو خنتو
رئیس افتخاری رئال برابری خواهند کرد .خنتو
 23جام با پیراهن رئال کسب کرده که  12تایش
قهرمانی اللیگا بوده است .خنتو با شش قهرمانی
اروپا از این حیث هم رکورددار است .راموس و
مارسلو پس از قهرمانی با رئال در اللیگا با  22جام
به یک قدمی خنتو رسیده و از مانولو سانچیس
پیشی گرفتند .سوپرکاپ این دو را با خنتو برابر
خواهد کرد و سپس اللیگا ،کوپا دل ری و لیگ
قهرمانان فرصتی جدید برای شان خواهد بود تا از
رئیس افتخاری باشگاه در تعداد افتخارات پیشی
بگیرند .هر دو این روزها شرایطی خاص دارند.
سرخیو راموس در مذاکرات تمدید با رئال به بن
بست رسیده و مارسلو هم یک سالی است که به
نیمکت نشین محض تبدیل شده؛ به طوری که
حضورش در ترکیب ثابت اکثرا با باخت با مساوی
رئال همراه بوده است.

