عصبانیت
نیمار
از غیبت در
فینال

نیمار ،ستاره برزیلی پاری سن ژرمن از رفتار داوران در فرانسه و محرومیت از فینال جام حذفی ابراز گله کرده است.پاری سن ژرمن در فاصله دو هفته مانده به پایان
لیگ یک فرانسه سه امتیاز از لیل صدرنشین کمتر داشته و در آستانه از دست دادن عنوان قهرمانی قرار گرفته است .بدین ترتیب امید اصلی مائوریسیو پوچتینو و ستاره
های پاری سن ژرمن را باید قهرمانی در جام حذفی دانست ،اما آنها در دیدار فینال نیمار را در اختیار ندارند .ستاره برزیلی پاری سن ژرمن پس از دریافت کارت در جریان
پیروزی این تیم در نیمه نهایی مقابل مون پلیه برای گرفتن فینال جام فرانسه مقابل موناکو این هفته در دسترس نخواهد بود.بعد از حذف از لیگ قهرمانان با شکست برابر
منچسترسیتی در مرحله نیمه نهایی ،انتقادات از عملکرد پاری سن ژرمن افزایش یافته و شکست در دیدار فینال شرایط را برای این تیم دشوارتر از گذشته خواهد کرد.

گواردیوال :اشتباهات
بازیکنان سیتی طبیعی بود
ادعای میرر

افشای مبلغ مورد نظر منچستر
برای جذب ستاره رئال

رافائل واران گزینه شماره یک یونایتد برای تقویت خط دفاعی
محسوب می شود.رافائل واران تنها یک سال و  2ماه دیگر با رئال
قرارداد دارد ولی دیگر تمایلی برای ادامه حضور در این باشگاه ندارد.او
سال  2011و با توصیه زین الدین زیدان بود که از النس فرانسه به رئال
پیوست و به خصوص در  5سال اخیر مهره ثابت خط دفاعی رئال بوده
است .واران که با رئال همه جام ها را برده و با تیم ملی فرانسه نیز فاتح
جام جهانی شده ،حاال به دنبال چالشی جدید در عرصه فوتبال باشگاهی
است و سران رئال با علم به این قضیه ،مخالفتی با جدایی او ندارند .رئال
می داند که واران قراردادش را تمدید نمی کند و سال  2022می تواند
به صورت بازیکن آزاد جدا شود.
یونایتد از  2016عالقه مند به جذب واران است ولی هرگز به
هدف خود نرسیده با این وجود حاال بهترین شانس را برای به خدمت
گرفتن این مدافع فرانسوی دارد .طبق ادعای نشریه میرر ،سران یونایتد
حاضرند پیشنهادی  46میلیون یورویی به رئال ارائه دهند که با توجه
به اینکه تنها یک سال از قرارداد واران باقیمانده ،رقم باالیی محسوب
می شود .طبق همین گزارش ،رئال حاضر نیست با کمتر از  70میلیون
یورو واران را واگذار کند.
ضعف دفاعی منچستر که مهمترین دلیل جاماندن این تیم از
کورس قهرمانی لیگ برتر در فصل جاری بود ،شاید در نهایت سران
باشگاه را متقاعد کند که به خواسته رئال تن بدهند.

رئال مادرید بیخیال ستاره
اینتر نمی شود

رئال مادرید آماده ارائه پیشنهاد برای جذب الئوتارو مارتینز ،ستاره
گلزن و آرژانتینی اینتر است.الئوتاروی  23ساله در این فصل عملکرد
درخشانی در ترکیب نراتزوری داشته و در  36بازی در سری آ  16گل
به ثمر رسانده است.
خود الئوتارو مارتینز چندی قبل فاش کرد سال گذشته قصد
پیوستن به بارسلونا را داشته ،اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این انتقال
منتفی شده و او در اینتر ماندنی شد.حاال نشریه ایتالیایی توتواسپورت
مدعی شد این بار رئال مادرید به جذب این ملی پوش آرژانتینی
عالقمند است و آنها قراردادی با دستمزد  9میلیون یورویی در هر
فصل به الئوتارو پیشنهاد داده اند که دو برابر بیشتر از پیشنهاد فعلی
اینتر برای تمدید احتمالی قرارداد با این بازیکن است .البته الئوتارو
هنوز در مورد آینده مردد بوده و به اینتر پاسخ مثبت نداده است.رئال
مادرید قصد دارد با  90میلیون یورو برای خرید الئوتارو مارتینز اقدام
بکند .البته آنها برای فروش اشرف حکیمی به اینتر رقمی در حدود 30
میلیون یورو از این باشگاه طلبکار هستند و می توانند با صرف نظر از
دریافت این مبلغ و البته پرداخت  60میلیون دیگر به اینتر ،الئوتارو
مارتینز را در فصل تابستان امسال جذب بکنند.
اینتر از نظر مالی در شرایط بسیار دشواری قرار داشته و حتی از
بازیکنان خود خواسته از دریافت دو ماه حقوق خود صرف نظر بکنند.
ادامه این روند ممکن است اینتر را مجبور به فروش یکی از ستاره های
خود بکند و در حال حاضر احتمال جدایی الئوتارو مارتینز بیشتر از
دیگر بازیکنان است.

پدراگ میاتوویچ:نسبت به آینده هازارد
خوش بین نیستم

پدراگ میاتوویچ ،ستاره سابق رئال مادرید نیز به جمع منتقدان
ادن هازارد اضافه شده است.
بعد از گذشت تقریبا دو سال از انتقال گران قیمت ادن هازارد به
رئال مادرید ،این ستاره بلژیکی هنوز قادر به ارائه کسری از توانایی های
خود نیز در تیم جدیدش نبوده است.
همچنین رفتارها و حواشی ادن هازارد به خصوص بعد از شکست
رئال مادرید در لیگ قهرمانان مقابل منچسترسیتی انتقادات زیادی را
برانگیخته است .حاال پدراگ میاتوویچ نیز به انتقاد از هازارد پرداخته و
مدعی شد نسبت به آینده او خوش بین نیست.پدراگ میاتوویچ گفت:
«عملکرد ادن هازارد در ترکیب رئال مادرید من را ناراحت کرده و او قادر
به نشان دادن تاثیر خاصی در ترکیب این تیم نیست .نمی دانم آیا ادن
هازارد قادر به بازگشت به اوج و پیشرفت از نظر جسمانی است یا خیر،
اما من در مورد آینده او خیلی خوش بین نیستم و این موضوع من را
ناراحت می کند .همه ما می دانیم او وقتی در چلسی بازی می کرد قادر
به ارائه چه نمایش های درخشانی بود.زین الدین زیدان عملکرد واقع
مثبتی داشته و شما برای فصل بعدی هنوز باید روی این تیم حساب
کنید .رئال مادرید این هفته عملکرد درخشانی داشت و بازی خوبی از
خود به نمایش گذاشت.
عملکرد میگوئل گوتیرس؟ او واقعا من را شگفت زده کرده است.
شخصیت و کیفیت فراوانی از او در ترکیب رئال مادرید دیدم و من به
گوتیرس امیدوار شدم.

لوکاکو :گفتیم غیرممکن است
به میالن ببازیم

روملو لوکاکو معتقد است برتری در بازی های مستقیم با مدعیان از
دالیل موفقیت اینتر در فصل جاری بوده است.نراتزوری در فاصله چهار
هفته مانده به پایان فصل عنوان اسکودتوی خود را قطعی کرده و بعد
از یک دهه و سلطه یوونتوس باالخره موفق به کسب عنوان قهرمانی
در لیگ ایتالیا شد.
بی تردید روملو لوکاکو یکی از مهم ترین بازیکنان اینتر در رسیدن
به این موفقیت بزرگ بود و حاال این ستاره بلژیکی در مورد مسیر
قهرمانی این تیم و البته درخشش اشرف حکیمی در این فصل صحبت
کرده است.
روملو لوکاکو گفت« :مسیر ما به سمت فتح اسکودتو از دیدار مقابل
ساسولو آغاز شد .از ان روز ما نحوه بازی خود را تغییر داده و جمع و
جورتر و فشرده تر بازی کردیم .الئوتارو مارتینز و الکسیس سانچس
بازی کردند و من نیمکت نشین بودم .اما خیلی زود متوجه شدم که تیم
متحد است.بازی با میالن ،آتاالنتا و التزیو پیش روی ما بود .در مقایسه
با سال گذشته ،ما در بازی های مستقیم بیشتری پیروز شدیم و نشان
دادیم که قوی تر از قبل هستیم .پس از پیروزی مقابل آتاالنتا به خودم
گفتم که ما واقعا آماده فتح اسکودتو هستیم.برتری  3-0مقابل میالن
در دیدار برگشت؟ در طول هفته آماده سازی برای دربی در سطح بسیار
باالیی تمرین کردیم .من به الئوتارو به شوخی گفتم که نباید در این
مسابقه مغلوب شویم و این غیرممکن است.درخشش اشرف حکیمی؟ او
با تیم بسیار خوب هماهنگ شده و اشرف حکیمی بازیکنی مهم در تیم
محسوب می شود .نیکو بارال نیز صدای تیم است ،هر تیمی به بازیکنان
که آماده مبازره هستند نیاز دارد و اینتر تعداد زیادی از چنین بازیکنانی
را در اختیار دارد.

سرمربی
گواردیوال،
پپ
منچسترسیتی اشتباهات بازیکنانش
در مقابل نیوکاسل را طبیعی دانست.
منچسترسیتی که پیش از این قهرمانی
خود در لیگ برتر را مسجل کرده بود،
دیشب در دیداری تماشایی با نتیجه
 4-3موفق به غلبه بر نیوکاسل شد.
فران تورس ،وینگر جوان سیتی در این

دیدار هت تریک کرد و پپ گواردیوال در
پایان مسابقه به تمجید از عملکرد این
بازیکن  20ساله پرداخت.پپ گواردیوال
گفت« :ما خوشحال هستیم ،البته در
دیدار مقابل نیوکاسل مرتکب اشتباهاتی
هم شدیم ،اما سیتی قهرمان شده و
بازیکنان در روزهای اخیر کمی حواس
پرت شده اند .در چند روز اخیر متوجه

فوتبال بین الملل
این موضوع بودیم ،اما بازیکنان از دقیقه
یک تا  90روحیه تیمی خود را حفظ
کردند .دو پنالتی دادیم و از این حیث
ما باید بهتر عمل کنیم .البته این موارد
طبیعی است  .من می دانستم که ممکن
است چنین اتفاقاتی رخ بدهد .ما جشن
گرفته و برای رویارویی با برایتون آماده
می شویم ،من اطمینان دارم که در این
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دیدار تمرکز بیشتری خواهیم داشت.هت
تریک فران تورس؟ او می تواند به عنوان
بازیکن شماره  9بازی کند و ما از تورس
در این نقش استفاده خواهیم کرد ،در
این دیدار نیز این اتفاق رخ داد و تورس
بسیار درخشان بازی کرد.استفادن از
فران تورس به جای سرخیو آگوئرو؟ من
نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد ،شاید

ما یک مهاجم بخریم و شاید هم نه .من
می توانم از تورس در سمت چپ ،راست
و در پست مهاجم نوک استفاده کنم.
فصل خیلی طوالنی است و نمی توان
فقط به  11بازیکن داد .حتی اگر بهترین
مهاجم را هم جذب کنیم ،او نمی تواند
در تمام بازی های سیتی در ترکیب ثابت
قرار بگیرد”.

شانس قهرمانی اندک است

کومان :امیدوارم به من اعتماد شود؛ مسی کافی نیست
امیدوار بمانیم .می دانیم شانس زیادی برای قهرمانی
نداریم ولی بارسا باید در هر بازی برای برد وارد زمین
شود».کومان این روزها شایعات زیادی پیرامونش وجود
دارد و اخیرا در ضیافت ناهار با خوان الپورتا رئیس
باشگاه ،دو ساعت و نیم با وی در مورد آینده گفت و گو
کرد .سرمربی هلندی در مورد این مالقات گفت «:نمی
توانم جزئیات زیادی از آن مالقات را بگویم .تصمیم
بر این شد در پایان فصل دوباره صحبت کنیم .محور
صحبت ها در مورد نتایج تیم خواهد بود.معتقدم باید
نتایج تیم را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد .اینکه چه
کارهایی انجام دادیم و چه کارهایی می توانستیم
انجام دهیم .دو هفته اخیر شانس های خوبی برای

سرمربی بارسا امیدوار است فصل بعد نیز به کارش
ادامه دهد و اینکه با چند خرید خوب وابستگی به
لیونل مسی هم از بین برود.بارسلونا که دیگر شانس
زیادی برای قهرمانی اللیگا ندارد ،امروزمیزبان سلتاست
و امیدوار به اینکه پیروز شود و رئال و اتلتیکو هر دو
امتیاز از دست بدهند .در این صورت بارسا در هفته
پایانی هم شانس برای قهرمانی خواهد داشت.تا پایان
هفته  36اللیگا ،اتلتیکو با  80امتیاز صدرنشین است،
رئال  78امتیازی است و بارسا هم با  76امتیاز در رده
سوم قرار دارد.رونالد کومان سرمربی بارسا در نشست
خبری این بازی گفت «:مهمتر از هر چیزی ایمان به
خود و ادامه مسیر است .باید هر دو بازی را ببریم و

صدرنشینی اللیگا داشتیم که از دست دادیم و از این
حیث همه ناراحتیم .برای هر مربی مهمترین چیز ،کار
در باشگاهی است که به او اطمینان دارند».اطمینان
سران باشگاه «:گفتم که در پایان فصل صحبت خواهیم
کرد .به شخصه می خواهم به کار در بارسا ادامه دهم
چون ماموریتم تمام نشده است ولی االن زمان درستی
برای صحبت در مورد آینده نیست .برخی مقاطع از ما
تعریف می شد که تیم کاملی هستیم و دو هفته بعد
انتقاد می کردند که وحشتناک بد هستیم .این اصال
منصفانه نیست».حمایت رختکن «:از جانب بازیکنان
حداکثر حمایت را به خودم دیدم و می دانم که به
ایده هایم باور دارند .می دانید که در بارسا همه دوست

دارند بازی کنند ولی در نهایت فقط  11نفر در ترکیب
قرار می گیرند .به همین دلیل داشتن حمایت تمامی
بازیکنان ،کمی دشوار است .من همیشه باشگاه را
مقدم تر از هر چیزی قرار داده ام .برای مثال اسکار
مینگسا را در اختیار تیم دوم قرار داده ام تا برای پلی
آف صعود به دست دوم ،یاریگر آنها باشد».امید به
آینده«:بله؛ بارسای فعلی تیم آینده داری است و باید به
این مجموعه اعتماد کرد .اگر بتوان چند بازیکن خوب
جذب کرد ،امیدوارتر هم خواهیم شد .در خط حمه
مشکالتی داریم و مصدومیت آنسو فاتی هم به ما ضربه
زد .نمی توان در یک فصل طوالنی فقط به درخشش
مسی تکیه کرد».

غیبت قطعی زالتان در دو بازی
سرنوشت ساز میالن

ستاره کلمبیایی سابق رئال و حال حاضر اورتون قصد
ندارد تا سنین باال فوتبال بازی کند.تابستان  2019خامس
رودریگز پس از اتمام قرارداد دو ساله و قرضی اش با بایرن،
به رئال برگشت اما در فهرست فروش زیدان قرار گرفت.
او که می دانست مورد اعتماد زیدان قرار ندارد ،با ناپولی و
اتلتیکو وارد مذاکره شد و در نهایت پیشنهاد اتلتیکو برای
او جذاب تر بود؛ به خصوص اینکه تمایل داشت در شهر
مادرید بماند.پس از شکست  3-7رئال از اتلتیکو در بازی
های پیش فصل ،انتقال خامس به اتلتیکو هم منتفی شد.
خامس فصل را در ترکیب اصلی رئال شروع کرد ولی پس از
یک مصدومیت بد ،دیگر نتوانست به ترکیب رئال برگردد.
او تابستان  2020سرانجام به صورت رایگان از رئال جدا و
راهی اورتون شد تا در این تیم به روزهای اوجش برگردد.
خامس در مصاحبه جدید خود ادعای عجیبی را مطرح
کرد؛ اینکه چیزی به بازنشستگی اش نمانده است «:در
مورد بازنشستگی خیلی فکر نکرده ام و نمی توانم بگویم
در چه تیمی به فوتبالم پایان می دهم .اینکه به کلمبیا بر
می گردم یا خیر ولی معتقدم دیگر چیزی به بازنشستگی
ام نمانده است29.سال دارم و دیگر چیزی به  30سالگی
نمانده است .من جزو فوتبالیست هایی نیستم که تا سن
باال به بازی ادامه دهم .فعال اما تمرکزم روی اورتون و
تیم ملی است و می خواهم در رده باشگاهی و ملی ،چند
قهرمانی تجربه کنم .همچنین عاشق یادگیری و نیز کمک
به فوتبالیست های جوان هستم».

دو خرید بزرگ بارسلونا قطعی شدند

به نظر می رسد بارسلونا از همین حاال دو خرید مهم خود
در بخش هجومی را نهایی ساخته است.در تابستان سال گذشته
بود که لوییس سوارز ،یکی از بهترین گلزنان تاریخ باشگاه بارسلونا
در شرایطی عجیب و جنجالی از اینم باشگاه جدا شده و علیرغم
پیشنهادهای فراوان ،در نهایت راهی اتلتیکومادرید شد .بر خالف
تصور بارسلونا بازیکنی را به عنوان جانشین لوییس سوارز جذب
نکرد و این تیم در فصل جاری بدون یک مهاجم نوک تخصصی
به میدان رفت.اما با ورود خوان الپورتا ،حاال مهم ترین دغدغه
مدیریت باشگاه خرید حداقل یک مهاجم جدید است و به نظر
می رسد پیش از اتمام این فصل ،بارسلونا خرید دو مهاجم را
برای فصل بعد نهایی کرده است .قرارداد سرخیو آگوئرو ،بهترین
گلزن تاریخ باشگاه منچسترسیتی در پایان این فصل به اتمام
می رسد و به نظر بارسلونا برای خرید مهاجم مورد عالقه لیونل
مسی از همین حاال با او به توافق دست یافته است.همچنین
رونالد کومان تابستان سال گذشته نیز به شدت به دنبال ممفیس
دیپای بود ،اما این وینگر هلندی در نهایت در لیون ماندنی شد.
حاال قررارداد دیپای نیز رو به پایان است و بارسلونا هر دوی این
بازیکن را به صورت رایگان جذب خواهد کرد.نشریه اسپورت در
گزارشی مدعی شد رونالد کومان عالقمند به جذب آگوئرو و
دیپای بوده و پاسخ مثبت به مدیران بارسلونا داده است .سبک
و سابقه متفاوت این دو خرید جدید باعث تکمیل خط حمله
بارسلونا در فصل بعد خواهد شد و این دو بازیکن به نوعی مکمل
هم می شوند .بدین ترتیب تا پیش از پایان فصل ،بخش مهمی
از ماموریت تابستانی مدیران بارسلونا انجام شده و حاال در ادامه
آنها به دنبال تقویت دیگر پست ها خواهند بود.

تقدیم به گرهارد مولر؛ بمب افکن قدیمی

لواندوفسکی به رکورد غیرممکن رسید

گاهی جدایی به سود همه است

نگران کننده؛ پاسخ دوپهلوی زیدان به شایعه استعفا
همان اتفاقی که سه سال پیش رخ داد و
به شکلی غیرمنتظره اعالم استعفا کرد.
طبق ادعای تله مادرید ،زیدان تصمیم
خود برای جدایی از رئال در پایان فصل
را گرفته است و البته این تصمیمی ناگهانی
نیست .او مدت هاست به آینده خود در
رئال فکر کرده و در نهایت به این نتیجه
رسیده است که بهترین کار ،استعفاست.
زیزو به خصوص از لحاظ ذهنی خسته
است و تحمل یک فصل پرفشار دیگر را
ندارد .از قرارداد او یک سال دیگر باقیمانده
ولی جدایی اش را باید قطعی دانست.گفته
می شود گزینه شماره یک رئال در صورت
کناره گیری زیدان ،کسی نیست جز «رائول
گونزالس» ،اسطوره دیگر باشگاه و سپس
مکس آلگری.زیدان در نشست دیروز خود
با چندین سوال در مورد این شایعات روبرو
شد و به آنها پاسخ داد.زین الدین زیدان
سرمربی رئال در نشست خبری بازی با

بیلبائو گفت «:مثل همیشه برای برد وارد
زمین می شویم و باید بازی را هم خوب
شروع کنیم 90 .دقیقه مبارزه سخت در
پیش است و آماده ایم».افتخار به رئال
در فصلی دشوار «:بله؛ به تمامی بازیکنانم
افتخار می کنم چون دشوارترین فصلی بوده
که تجربه کرده ام .با توجه به همه اتفاقاتی
که در طول فصل برای ما رخ داده ،از
مصدومیت ها ،محرومیت ها و مسائل دیگر،
باید بگویم که به تیمم افتخار می کنم و
تا همینجا بسیار خوب کار کرده ایم.این
تیم هرگز دست ازکار و تالش بر نداشت.
ما همیشه ایمان داشته ایم که تا روز پایانی
شانس قهرمانی خواهیم داشت و می بینم
که تیم همه توانش را در بازی ها گذاشته
است .به همه این دالیل احساس غرور
می کنم».وضعیت مارسلو «:او االن هیچ
مشکلی ندارد و با ما خواهد بود».امید به
امتیاز از دست دادن اتلتیکو «:مثل همیشه

می گفتند تمام شده ام

تمرکز باید روی بازی خودمان باشد و نه
حریفان .نتیجه بازی اتلتیکو تحت کنترل
ما نیست و نمی دانیم آنجا چه اتفاقی رخ
خواهد داد .ما باید سه امتیاز بازی با بیلبائو
را کسب کنیم که بازی دشواری هم خواهد
بود».داشتن اعتماد بازیکنان «:همیشه بین
ما احترام متقابل وجود داشته است .خودم
فوتبالیست بودم و می دانم که در یک تیم،
بازیکنان رکن اصلی هستند .باید فضای تیم
مثبت باشد تا بازیکن بتواند بهترین کیفیت
خودش را ارائه دهد .در رئال همین اتفاق
افتاده و ضمن احترام متقابل ،هر بازیکنی
می داند که باید تمام توانش را در تمرینات
و نیز مسابقات بگذارد .رئال بهترین باشگاه
دنیاست و همه این را می دانیم که در چه
باشگاهی حضور داریم».ناراحتی رختکن از
بازی کردن سرخیو راموس و فرالند مندی
ناآماده برابر چلسی «:بله؛ در هر تیمی
از این مسائل داریم و قابل درک است.

همه می خواهند بازی کنند؛ به خصوص
بازیکنان سرشناس همیشه می خواهند در
ترکیب باشند ولی من برای همه بازیکنانم
احترام قائلم و نگاهم یکسان است .تصمیم
همیشه با مربی است و باید  25بازیکن را
مدیریت کنم».آینده «:بارها تکرار کرده
ام .فعال اینجا هستم و دو بازی دیگر در
پیش است .سپس نمی دانم چه اتفاقی رخ
خواهد داد .به زمان حال توجه دارم و به
آینده فکر نمی کنم .سعیم این است کارها
را  100درصدی انجام دهیم و سپس زمان
تغییرات خواهد رسید؛ نه فقط برای من که
برای همه.زمانی گفتم که کار برای باشگاه
را ساده خواهم کرد ولی منظورم این نبود
که از زیر بار مسئولیت فرار می کنم .برخی
مواقع تغییرات برای باشگاه ،بازیکن و مربی
خوب و به نفع همه است و برخی مواقع
هم بهتر است ماند و ادامه داد .من هنوز به
چیزی فکر نکرده ام».

توجهی به رئال و بارسا نداریم

هرگز از ترک بارسا و پیوستن به اتلتیکو پشیمان نشدهام

لوئیس سوارز پیوستن به اتلتیکو را بهترین اتفاق
ممکن برای خود عنوان کرد.لوئیس سوارز چند ماه
پس از انتقالش از بارسا به اتلتیکو مادرید به نوکمپ
بازگشته و برابر تیم سابقش قرار گرفت.ستاره اروگوئه
ای با بی مهری از بارسا کنار گذاشته شد و تقریبا
رایگان به اتلتیکو واگذار شد .او در باشگاه جدیدش
توانسته علی رغم مصدومیت ها و ابتال به کرونا 19
گل در اللیگا بزند و از عوامل مهم صدرنشینی روخی
بالنکو است.سوارز در بارسا هم موفق به ثبت  195گل
و  109پاس گل در  278بازی شد و پس از لیونل
مسی و سزار ،سومین گلزن برتر تاریخ بارسلونا به
حساب می آید.سوارز می گوید از بازی برای اتلتیکو
خوشحال است و پشیمان نیست که از بارسا جدا
شده «:بعضی فوتبالیست ها از چالش خوش شان
می آید و من هم جزوشان هستم .پیوستن به اتلتیکو
برای من یک چالش بزرگ بود و می خواستم خیلی
چیزها را ثابت کنم .می گفتند من دیگر بازیکنی

دعای عجیب خامس؛
به زودی بازنشسته میشوم

خط حمله بلوگرانا تقویت می شود

اسکای مدعی شد زالتان ابراهیموویچ به دلیل
مصدومیت سه هفته از میادین دور خواهد بود.
در جریان پیروزی سه گله میالن برابر یوونتوس
بود که زالتان ابراهیموویچ به دلیل مصدومیت از
ناحیه زانو زمین مسابقه را ترک کرد تا در سرنوشت
سازترین مقطع فصل یک نگرانی بزرگ برای هواداران
روسونری ایجاد شود.این نگرانی در مورد زالتان وجود
داشت که او نه تنها ادامه رقابتهای میالن در سری
آ بلکه یورو را هم از دست بدهد اما بعد از کش و
قوس های فراوان به نظر میرسد که میزان آسیب
دیدگی دقیق فوق ستاره سوئدی مشخص شده و بر
این اساس اسکای اسپورتس ادعا می کند که آسیبی
به رباط صلیبی زانوی زالتان نرسیده است.
عدم آسیب دیدگی زالتان از ناحیه رباط صلیبی
میتواند یک خبر بسیار خوب برای هواداران میالن
و به خصوص تیم ملی سوئد محسوب شود .با این
وجود وضعیت او به گونه ای است که سه هفته باید
به ریکاوری بپردازد و به همین خاطر از میادین دور
خواهد بود.اگر اتفاق خاصی رخ ندهد زالتان مشکل
خاصی برای حضور در رقابتهای یورو نخواهد
داشت اما دو بازی حساس میالن دو هفته پایانی
سری آ مقابل تیمهای کالیاری و آتاالنتا را از دست
خواهد داد؛ این در حالی است که تیم استفانو
پیولی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا
می جنگند و زالتان میتوانست در این راه کمک
ویژه ای باشد.

پس از انتشار خبر استعفای زین الدین
زیدان در پایان فصل ،او دیروز مجبور به
پاسخگویی شد.تنها دو بازی دیگر تا پایان
فصل باقی مانده و رئال مادرید با دو امتیاز
کمتر از اتلتیکو ،نزدیک ترین تعقیب کننده
این تیم محسوب می شود .امروزرئال در
زمین بیلبائو به میدان می رود و محکوم
به کسب پیروزی است و اتلتیکو هم در
زمین خود میزبان اوساسوناست .اگر رئال
امتیاز از دست بدهد و اتلتیکو برنده شود،
سرنوشت قهرمانی همین فردا مشخص
خواهد شد.زیدان که در فصل جاری یکی
از سخت ترین سال های مربیگری اش را
سپری کرده ،در نشست های خبری اخیر
خود حاضر نشده در مورد آینده اش شفاف
سازی کند .زیدان در تمام ماه های اخیر
حتی از یک حرف امیدوارکننده برای
هواداران نیز دریغ کرده تا به نظر بیاید
او در پایان فصل قصد کناره گیری دارد.
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در سطح اول فوتبال نیستم و اینکه در رقابت های
مهم دیگر کارآیی ندارم .می گفتند به کار بارسلونا
نمی آیم و فصل گذشته مرتب از من انتقاد می شد.
وقتی در چنین وضعیتی قرار می گیرید ،انگیزه تان
برای اعاده حیثیت و اثبات توانایی بیشتر می شود.
قصد داشتم به همه ثابت کنم که یک بازیکن تمام
شده نیستم و بیهوده نیست که در سطح اول دنیا
حضور دارم .در اتلتیکو به دنبال این هدف بودم و به
آن نیز رسیدم .جدایی از بارسا و پیوستن به اتلتیکو
هرگز باعث پشیمانی من نشده است و برعکس ،بسیار
هم خوشحالم».سوارز ادامه داد «:وقتی دری به روی
تان بسته می شود ،در دیگری گشوده خواهد شد.
اتلتیکو برای من این در جدید بود .در اتلتیکو مثل یک
خانواده بزرگ و صمیمی هستیم و هیچکس خودش را
برتر از دیگری نمی داند .رویای من بازگشت هواداران
به ورزشگاه و بازی در حضور آنهاست .می خواهم گل
بزنم و شادی ام را با هواداران تقسیم کنم».

سیمئونه :زمانش رسیده که سوارز ما را قهرمان کند
سرمربی اتلتیکو خوشبین
است لوئیس سوارز و ژوائو فلیکس
برابر اوساسونا تعیین کننده کار
کنند.اتلتیکو مادرید در یکی از
حساس ترین بازی های چند سال
اخیر خود میزبان اوساسوناست.
صدرنشین اللیگا که دو امتیاز
بیشتر از رئال دارد ،اگر پیروز شود،
گام بلندی به سمت قهرمانی
برخواهد داشت.بازی های این
هفته همزمان است و اگر رئال در
زمین بیلبائو امتیاز از دست بدهد
و اتلتیکو هم پیروز شود ،قهرمانی
روخی بالنکو قطعی خواهد شد.این
می تواند دومین قهرمانی اللیگا
برای دیه گو سیمئونه به عنوان
مربی اتلتیکو باشد .او در نشست

با موافقت کومان؛ پایان اللیگا برای مدافع بارسا

خبری بازی با اوساسونا گفت «:ما
در یک مسیر مشخص حرکت می
کنیم و همیشه گفته ام که بازی
به بازی پیش خواهیم رفت .حاال
بازی با اوساسونا را در پیش داریم
که یک تیم جنگنده و سختکوش
است .آنها به لحاظ تاریخی حریفی
ساده برای هیچ تیمی نیستند و
می دانم که فردا نیز روز دشواری
برای ما رقم می زنند .این مهمترین
بازی ماست و برایش هیجان زده
ایم .هدف ما پیروزی و کسب سه
امتیاز است.
سیمئونه ادامه داد :تیم شرایط
خوبی دارد و آسوده خاطریم .اگر
بازی خودمان را انجام دهیم،
برنده خواهیم شد .فردا تمرکز تنها

روی بازی خودمان خواهد بود و
توجهی به نتایجی که رئال و بارسا
کسب می کنند ،نداریم .سرنوشت
قهرمانی دست ماست و باید کاری
که باید ،یعنی پیروزی در دو بازی
بعدی را انجام دهیم».نقش ژوائو و
لوئیس سوارز «:دوست دارم ژوائو
انتظاری که از یک مهاجم بزرگ
می رود را برآورده کند .او خودش
می داند چقدر برای ما اهمیت دارد.
لوئیس سوارز هم بهترین فرصت را
دارد تا سرنوشت قهرمانی را برای
ما تعیین کند .وارد منطقه سوارز
شده ایم و می دانم که به چنین
دیدارهای حساسی عادت دارد .ایده
آل این است که او نتیجه بازی را به
سود ما رقم بزند».

اسکار مینگسا مدافع جوان بارسلونا برای کمک به تیم بارسای  Bاز تیم اول باشگاه جدا شد.در نیم فصل اول بود که رونالد کومان به دلیل مصدومیت جرارد پیکه از اسکار مینگسا مدافع تیم دوم باشگاه دعوت کرد تا در
تمرینات تیم اول بارسا حاضر شود .او به تدریج در ترکیب تیم اول خود را تثبیت کرد و تا به اینجای فصل توانسته هم در پست مدافع میانی و هم در دفاع راست بازی های قابل قبولی ارائه دهد.اخیرا قرارداد مینگسا نیز تا 2023
تمدید شد و از ابتدای فصل بعد او دیگر به شکل قطعی بازیکن تیم اول بارسلونا خواهد بود.طبق گزارش موندودپورتیوو ،مینگسا به درخواست اسکار پیمنتا سرمربی تیم دوم باشگاه و با موافقت رونالد کومان ،در اختیار بارسلونای
 Bقرار گرفت تا در بازی حساس پلی آف صعود به دسته دوم برابر مورسیا به میدان برود .به این ترتیب و در صورت گذر بارسای  Bاز سد مورسیا ،اللیگا برای مینگسا پایان یافته خواهد بود و او دیگر نمی تواند در بازی برابر سلتا
و ایبار برای تیم اول به میدان برود .قرار بود ایالیش موریبا نیز به تیم دوم برود ولی به دلیل محرومیت فرانکی دی یونگ ،این جا به جایی منتفی شد.

روبرت لواندوفسکی با گلزنی برابر فرایبورگ به
رکورد تاریخی گرد مولر رسید.
بدون هیچ تردیدی روبرت لواندوفسکی در چند
فصل اخیر یکی از سر حال ترین بازیکنان دنیای فوتبال
بوده است .او فصل گذشته با بایرن مونیخ به شش گانه
معروف رسید و جایزه مرد سال فوتبال دنیا را از آن خود
کرد.اما به نظر میرسد که گلزنی به یک عادت برای
ستاره لهستانی تبدیل شده است و اگر لواندوفسکی در
یک مسابقه به بازی گرفته شود اما نتواند گل بزند ،این
یک اتفاق تعجب آور برای هواداران فوتبال خواهد بود.
روبرت لواندوفسکی در این فصل شروع شگفت انگیزی
داشت و از همان ابتدای رقابت های بوندس لیگا به
شکل قابل توجهی در کورس آقای گلی از رقبای خود
از جمله ارلینگ هالند جوان پیشی گرفت.اگر دنبال
یک هدیه متفاوت برای بچه ها هستید این سایت را
ببینید!شاید اگر در ابتدای فصل کسی از احتمال نزدیک
شدن لواندوفسکی به رکورد گرد مولر افسانه ای صحبت
میکرد ،امری خنده دار به نظر میرسید اما ستاره
لهستانی دقایقی پیش با گلزنی از روی نقطه پنالتی
برای بایرن مونیخ تعداد گل های خود در این فصل
بوندسلیگا را به عدد  40افزایش داد.لواندوفسکی حاال در
کنار گرد مولر(فصل  )1971-72دو بازیکنی محسوب
میشوند که رکورد بیشترین گل زده در طول یک فصل
بوندسلیگا را در اختیار دارد .لوا میتواند چه در این
مسابقه و چه در بازی پایانی این فصل یک گل دیگر به
ثمر برساند و به تنهایی این رکورد شگفت انگیز را در
اختیار داشته باشد.

اشرف حکیمی:

اینتر با کونته قهرمان چمپیونزلیگ می شود

مدافع مراکشی اینتر امیدوار است این تیم با
هدایت آنتونیو کونته در لیگ قهرمانان نیز موفق شود.
اینتر توانست فصل جاری عنوان قهرمانی سری آ ایتالیا
را به دست بیاورد و به  9سال قهرمانی متوالی یوونتوس
پایان دهد.اشرف حکیمی مدافع مراکشی که در این فصل
عملکرد خوبی در اینتر داشت .او از رئال مادرید با 45
میلیون یورو راهی اینتر شد و به یکی از ارکان موفقیت
نراتزوری بدل شد .اشرف معتقد است روزهای روشن تری
در انتظار اینتر است و می توان حتی در لیگ قهرمانان
فصل بعد نیز به این تیم امیدوار بود.ستاره مراکشی در این
رابطه گفت «:جاه طلبی و سخنان کونته مرا متقاعد کرد
که به اینتر بپیوندم .او با من تماس گرفت و گفت که می
خواهد مرا در تیم داشته باشد .کونته از من پرسید که از
آینده چه انتظاری دارم و سپس نحوه بازی اینتر را توضیح
داد .احساس مهم بودن کردم و به همین خاطر قرارداد
بستم و راهی اینتر شدم».
اشرف در ادامه گفت «:با کونته می توانیم چرخه ای را
شروع کنیم که نه تنها در لیگ بلکه در لیگ قهرمانان نیز
قهرمان شویم .مطمئن باشید فصل بعد اینتر مدعی جدی
در لیگ قهرمانان خواهد بود».

