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مورد عجیب دروازهبان سلسائو

مت میازگا که عضو باشــگاه چلسی اســت و درحال حاضر به صورت
قرضی در نانت توپ میزند ،به همراه تیم ملی کشورش ،آمریکا مقابل
مکزیک به میدان رفت .در حین بازی برخوردی بین او و الینز ،هافبک
18ساله مکزیک رخ داد .میازگا که از این موضوع عصبانی بود ،شروع
د درگیری
به تمســخر هافبک  1 .67سانتیمتری مکزیکی کرد .هرچن 
مستقیم آنها خیلی سریع به پایان رسید ولی میازگا دست بردار نبود و
حتی پس از جدا شدن ،دایم با دست به قد کوتاه حریف اشاره میکرد.
این موضوع با انتقادات بسیار تندی در شبکههای اجتماعی روبهرو شده.

بارسلونا همانطور که از قبل نیز اعالم شده بود ،دیروز  12سپتامبر
 2018 -19رونمایی کرد .این پیراهن
از پیراهن سومش برای فصل 
نیــز عالوه بر رنگی زیبا و متفاوت ،حاوی نقش برجســتهای از نمای
هوایی شهر بارسلوناست.

ایوان زایتســف ،بازیکن روستبار تیم ملی والیبال ایتالیا ،کریســتیانو
رونالدو ،ابرســتاره فوتبال دنیا و باشــگاه یوونتوس را به یک چالش
جالب دعوت کرد .این چالش از زمانی آغاز شــد که این والیبالیست
با انتشار پستی در اینســتاگرام از رونالدو خواست در هر روز و هر
ســاعتی که میخواهد با او در یک نقطه مسابقه دهد تا معلوم شود
سریعترین و قویترین ضربه به توپ توسط کدامیک از آنها زده
خواهد شــد .او در فیسبوک هم به رونالدو گفت« :دنبال بهانه برای
طفره رفتن از این چالش نگرد .بیا با هم در این چالش شرکت کنیم!»

بازی دوستانه برزیل با آمریکا تا مدتها در یاد سنگربان سلسائو
خواهد ماند ،چراکه این بازیکن بخت برگشــته را بعد از  8سال
حضــور در اردوی تیم ملی برزیــل ،باالخره به ترکیب اصلی راه
دادنــد .برزیل بامــداد دیروز در یک دیدار دوســتانه در مریلند
آمریکا به مصاف الســالوادور رفت .نوربرتو نتو ،دروازهبان والنسیا
 ۸ســال بعد از اولین دعوت به تیم ملــی برزیل ،باالخره اولین
بازی خود را برای این تیم انجام داد .نتو اولین بار  ۸ســال قبل
در سال ۲۰۱۰و در دوران هدایت مانو منزس به تیم ملی برزیل
دعوت شــد .نتوی  ۲۸ساله در آن سالها در تیم اتلتیکو پاراننزه
عضویت داشــت .نتو در دوران منزس نتوانست برای سلسائو در
دیداری به میــدان رود .البته او یکی از  ۱۸بازیکن منزس برای

اولین بازی ملی بعد از  ۸سال

حضــور در تیم المپیک برزیل در ســال  ۲۰۱۲بود و در  2بازی
اول برزیل در المپیک ( ۲۰۱۲که درنهایت با رســیدن برزیل به
فینال و کســب مدال نقره همراه بود) دروازهبان اصلی بود اما در
ادامــه رقابتها جای خود را به گابریل داد .نتو در ســال ۲۰۱۴
و در زمانــی کــه بازیکن فیورنتینا بود هم توســط لوئیز فیلیپه
اســکوالری به تیم ملی برزیل دعوت شد اما درنهایت جایی در
بین مســافران جامجهانی نداشــت .عملکرد درخشان نتو درون
دروازه فیورنتینا در ســال  ۲۰۱۵منجر به انتقال او به یوونتوس
شد .او در تابستان همان سال هم توسط دونگا به تیم ملی برزیل
برای حضور در کوپا آمریکا دعوت شد .البته در ابتدا در فهرست
س منجر به
اســتندبای حضور داشــت اما مصدومیت دیهگو آلو 

رســیدن نتو به فهرست نهایی برزیل شــد .نتو در تمام بازیها
روی نیمکت نشست و جفرسون ،دروازهبان ثابت سلسائو در این
رقابتهــا بود .نتو که در طول  ۲ســال تنها  ۲۲بازی برای یووه
انجام داده بود ،در سال  ۲۰۱۷به والنسیا پیوست تا شانس خود
را برای بازگشت به برزیل بیازماید .او در فصل  ۲۰۱۷-۱۸در ۳۳
بازی اللیگا درون دروازه والنســیا ایستاد و اگرچه به جامجهانی
نرســید ،اما به اولین اردوی سلسائو بعد از روسیه دعوت شد .او
حاال بعد از  ۸سال و ســپری کردن  ۲۵بازی ملی روی نیمکت
برزیل ،برای اولین بار درون دروازه برزیل ایســتاد؛ اتفاقی که با
توجه به حضور  2دروازهبان بزرگ به نامهای آلیسون و ادرسون،
بعید است خیلی تکرار شود.

اسپانیانایبقهرمان
جهان را به توپ بست

بعد از اخــراج خولین لوپتگی
از اردوی اســپانیا در خــال
جامجهانی روسیه به دلیل مذاکره با رئالمادرید
بدون اطالع فدراسیون فوتبال الروخا ،بسیاری
تصور میکردند که قهرمان سابق جهان و اروپا
دیگر به روزهای خوب گذشته خود بازنمیگردد
اما ماتادورها تحت هدایت لوئیز انریکه تاکنون
شروع خوبی داشتهاند و در لیگ ملتهای اروپا
توانســتند نایبقهرمان جهان یعنی کرواسی
را بــا  6گل در هم بکوبند .کرواســی به عنوان
نایبقهرمان جهان مقابل اســپانیا قرار گرفت
اما بدترین شکست تاریخ فوتبال این کشور در
دیدار سهشنبه شب رقم خورد 2 .ماه قبل بود
که شاگردان زالتکو دالیچ به فینال جامجهانی
رسیدند و هرچند در دیدار نهایی  2 -4مغلوب
فرانسه شــدند اما بازهم یک تورنمنت تاریخی
را پشت سر گذاشــتند اما سهشنبه شب لوکا
مودریچ ،ایوان راکیتیچ ،ایوان پریشــیچ و دیگر
ســتارههای کرواســی برابر تیم جدید اسپانیا
کــه زیرنظر لوئیــز انریکــه اوج گرفته ،حرفی
برای گفتن نداشتند و گلباران شدند .گلهای

مینو رایوال ،ایجنت مشــهور پــل پوگبا قبل از
آنکه او را به پیوستن دوباره به منچستریونایتد
راضی کند به پوگبا وعده داده که بعد از مدتی
بازی در یونایتد ،او را به رئال یا بارسلونا منتقل
خواهد کرد .این گزارش که توســط رسانههای
انگلیسی منتشــر شده ،درحالی مطرح میشود
که شایعات زیادی درباره پیوستن پوگبا به یکی
از این  2غول اسپانیایی سر زبانهاست و به نظر

برنامه

اخبار
فینال لیگ قهرمانان در آمریکا؟
پیروزی و یا  2تســاوی دیگر ،اسپانیا به عنوان
صدرنشین به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
تغییر نسل الروخا
اسپانیا در این بازی نســبت به اسکوادش در
جام جهانی  5غایب بزرگ داشت .جرارد پیکه،
داوید سیلوا و آندرس اینیستا هر  3بازنشستگی
خودشان از بازیهای ملی را اعالم کرده بودند
و کوکه و جوردی آلبا هم از ســوی انریکه به
تیم ملی دعوت نشــدند .بنابراین در اسپانیای
انریکه تنها  3بازمانده از قهرمانان جام جهانی
 2010باقی مانده بود .در عوض ســائول نیگز،
آسنسیو ،رودری ،دنی ســبایوس و لوئیز گایا
ســتارههای تیمشان در زمین بودند و هر 5تا
زیر  23سال .در ســوی دیگر زمین کرواسی
هم نســبت به جامجهانی تغییراتی داشــت.
دنیل سوباســیچ ،آنته ربیچ ،ایوان استرینیچ،
دژان لوورن و ماریــو مانژوکیچ غایبان بزرگ
نایبقهرمان جهان بودند ،اما مســئله چیزی
فراتر از این تغییرات بود .کرواسی بعد از اینکه

قول و قرار رایوال با پوگبا پیش از منچستری شدن

میرسد بارسلونا بیشتر از رئالمادرید برای اغوا
کردن پوگبا و جدا کردن او از یونایتد در پایان
فصل جاری تالش میکند .بــا اینکه پوگبای
25ســاله در بازگشت به منچستر با این باشگاه
انگلیســی قراردادی 5ســاله امضــا کرده ولی
منچســتر ایونینگنیوز گزارش داد که ایجنت
مشــهور او ،مینو رایوال در همان زمان امضای
قرارداد به پوگبا گفته کافی اســت او  3ســال

لیگ ملتهای اروپا
اسپانیا  – 6کرواسی صفر
ایسلند صفر – بلژیک 3
بوسنیو هرزگوین یک – اتریش صفر
مجارستان  – 2یونان یک
فنالند یک – استونی صفر
سنمارینو صفر – لوکزامبورگ 3
مولداوی صفر – بالروس صفر

فردا
اللیگا
هوئسکا – رایووایکانو
بوندسلیگا
دورتموند – فرانکفورت
لوشامپیونا
نیس – رن
پاریسن ژرمن – سناتین

سنگینترین شکست تاریخ کرواتها

ســائول نیگز ،مارکو آسنسیو ،کالینیچ (گل به
خودی) ،ســرخیو راموس ،رودریگو و ایســکو،
بدترین شکســت تاریخ کرواســی را رقم زد.
پیش از آن ،کرواســی در رقابتهای مقدماتی
جامجهانی ،2010مقابل انگلیس با نتیجه -5
یک شکســت خورده بود که بدترین شکست
تاریخ این تیم محسوب میشد.
یک گام فاصله تا صعود به نیمه نهایی
پیروزی در بازی اول مقابل انگلیس در ویمبلی
و شکستن رکورد  67ســاله و سپس پیروزی
مقابــل نایبقهرمان جهــان در الچه با  6گل
اختالف ،باعث شده تا اسپانیا از حاال به عنوان
یکی از 4تیم اصلی لیگ ملتها شناخته شود.
الروخا در دیدار اول خود موفق شد با نتیجه -2
یک سهشیرها و با درخشش ستارههایی نظیر
آسنسیو و سائول -6 ،صفر کرواسی را شکست
دهد .حاال آنها در صدر گروه  3تیمی هستند
و بــا اختالف گلی که ایجاد کردهاند ،تنها به 2
تســاوی نیاز دارند که صدرنشینیشان قطعی
شده و به نیمهنهایی صعود کنند .کسب  6امتیاز
از  6امتیاز ممکن باعث میشــود تا حاال با یک

اسکوربورد

در یونایتد بازی کند تا ترتیب منتقل شــدنش
به یکــی از تیمهای رئال یا بارســلونا را بدهد.
به گزارش این رسان ه انگلیسی ،زمانی که پوگبا
با قــراردادی  89میلیون پونــدی از یوونتوس
به منچســتریونایتد منتقل شــد ،رایوال پیش
از امضــای این قرارداد بــه پوگبا گفته بود3« :
ســال اینجا و بعد اسپانیا ».با اینکه مسئوالن
و رهبران منچستریونایتد مصرانه اعالم کردهاند

گل اول را خورد ،بــا اینکه در 20دقیقه اول
فشــار زیادی روی خط دفاعی اسپانیا آورد ه و
 2فرصت را توســط ایوان راکیتیچ و سانتینی
از دســت داده بود ،دیگر هیچ پاسخی نداشت
و در نیمه دوم شــاگردان زالتکــو دالیچ انگار
فقط برای شنیدن سوت پایان بازی میکردند.
بدینترتیب بود که سنگینترین شکست تاریخ
فوتبال کرواســی رقم خورد ،فقط  2ماه بعد از
رسیدن به بزرگترین افتخارشان .بعد از پایان
بازی وقتی از انریکه درباره سائول پرسیدند ،او
از صفاتی چون بینظیر و بینقص استفاده کرد.
حتی یکی از خبرنگاران نوع فوتبال ســائول را
با خود انریکه در دوران بازیاش مقایسه کرد
و ســرمربی الروخا در جواب گفت« :ســائول
نسخهای بسیار پیشرفتهتر از من است ».برای
توصیف آسنســیو اما در این شــب به سختی
میتوان صفتی درست پیدا کرد .او در دقایقی
از ایــن بازی غیرقابل مهار و غیرواقعی به نظر
میرسید.

که پل پوگبا ســتاره تیمشــان هیچجا نخواهد
رفــت ولی گفته میشــود بارســلونا از اینکه
تابســتان سال آینده پوگبا را به نوکمپ منتقل
خواهد کرد ،مطمئن اســت .پیش از این گمان
میرفــت کــه رئالمادرید انتخــاب اول پوگبا
خواهد بود ولی به گزارش رسانههای انگلیسی
اخیرا این باشــگاه بارسلونا بوده که برای جذب
ستار ه یونایتد از هیچ کاری دریغ نکرده است.

از قــرار معلوم اتحادیه فوتبال اروپــا ،یوفا درحال
رایزنی بــرای برگزاری فینال لیــگ قهرمانان در
نیویورک اســت .این را خاویر رورس مدیر شبکه
اســپانیایی مدیاپرو به رادیــوی کاتالونیایی گفته
اســت .مدیاپرو صاحب حقوق پخــش تلویزیونی
لیگ قهرمانان در اسپانیاست و مدیرش قاعدتا باید
از چنین برنامهای باخبر باشــد .او به الماتی گفته
یوفا درحال بررسی قابلیت اجرایی این ایده است.
از آنجایی که فینال سال  ۲۰۱۹لیگ قهرمانان در
استادیوم جدید واندا متروپولیتانوی مادرید و دیدار
نهایی ســال ۲۰۲۰در استادیوم آتاتورک استانبول
برگزار میشود ،زودترین زمان برای برگزاری فینال
لیگ قهرمانان در نیویورک سال ۲۰۲۱است .محل
برگزاری دیدار نهایی ســال  ۲۰۲۱در ژوئن سال
آینده اعالم میشود.

اعالم حکم هوگو لوریس

 3هفته پیش بود که هوگو لوریس ،کاپیتان تاتنهام
و تیم ملی فرانســه در بازگشــت از یک میهمانی
ف و مشخص شد که
شــبانه ،توســط پلیس متوق 
به دلیل مصرف مشروبات الکلی ،شرایط مساعدی
ندارد .دیروز رسانههای انگلیسی گزارش دادند که
حکم او اعالم شده و بر این اساس 20ماه از رانندگی
محروم خواهد بود و 50هزار پوند نیز جریمه مالی
شده است.

