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مسی استاد ضربات کاشته

فتح اسپانیول با هنرنمایی اعجوبه آرژانتینی
دربی کاتالونیا مثل همیشــه یک ســتاره داشــت؛ لیونل مسی!
اعجوبهای که در یک نیمه نســخه اسپانیول را پیچید .در جریان
پیروزی -4صفر بارسلونا مقابل اسپانیول ،مسی  2گل زد و جالب
اینکه هر  2گل او مستقیما از روی ضربات آزاد شروع مجدد رقم
خورد .برای اولین بار اســت که مســی در یک بازی اللیگا موفق
میشود  2بار از روی ضربات ایستگاهی گلزنی کند .او در این فصل
تاکنون  3بار به این شــکل گلزنی کرده تا در بین بازیکنان شاغل
در  5لیگ معتبر اروپایی جلوتر از کوالروف ،ژاکا و دیپای که همه
 2بار گلزنی کردهاند ،قرار بگیرد .اما ارزش کار مسی وقتی بیشتر
مشخص میشود که بدانیم از ابتدای سال  2014مجموع ضربات
پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی پس از پایان دیدار تیمش مقابل
چلســی درگیری عجیبی با مربی چلسی داشــت .در آستانه ورود به
تونل چند مربی چلسی حضور داشتند و گواردیوال با آنها نیز خوش و
بش کرد ولی در هنگام دست دادن با یکی از این مربیان و صحبت با او،
به نظر پپ عصبانی شد ،دستش را کشید و با عصبانیت به تونل رفت.
البته هنوز مشخص نیست که چرا این اتفاق رخ داده ولی این اولین بار
نیست که کادر فنی چلسی با مربیان حریف دچار اختالف میشوند.

منچسترســیتی با شکست برابر چلسی در هفته شــانزدهم لیگ برتر
انگلیس اولین شکســت فصل خود را تجربه کرد .شــاگردان کلوپ با
شکســت منســیتی عمال تنها تیم جزیره هســتند که در آستانه هفته
هفدهم لیگ برتر بدون شکســت باقی ماندهاند .با شکست سیتیزنها
حاال لیورپول ،یوونتوس ،دورتموند و پاریسنژرمن تنها تیمهای بدون
شکست در  5لیگ معتبر اروپایی هستند.

آزاد گلشــده توســط او به تنهایی از هر تیمی در  5لیگ معتبر
اروپایی بیشــتر بوده .مسی از سال  2014تاکنون  19گل از روی
ضربات ایســتگاهی به ثمر رســانده در حالی که مجموع گلهای
یوونتوس به عنوان نزدیکترین تیــم به او از روی این ضربات 18
گل است .لیون ،رئالمادرید و رم نیز در مدت زمان مشابه  14بار
از روی ضربات ایستگاهی گلزنی کردهاند .با این  2گل ،لئو به رقم
 11گل در این فصل از اللیگا رسید و به تنها بازیکن لیگ اسپانیا
تبدیل شد که در  13فصل متوالی بیش از  10گل زده است .مسی
حاال در تمام دوران فوتبالش موفق به گل کردن  44ضربه کاشته
شــده و فاصلهاش با رونالدو را به  9کاهش داده اســت .کاپیتان

شکست پپ ورق را به سود کلوپ برگرداند

انتقال قدرت از سیتی
به لیورپول

هفته شــانزدهم لیــگ برتر با
اتفاقات بســیار جالبی همراه
بــود .منچسترســیتی باالخره طعــم اولین
باختش در فصل جدید را چشید و مائوریسیو
ســاری درس خوبی به پپ و شاگردانش داد.
ســیتی در مقابل چلســی نتوانست از برتری
خــود در نیمه اول اســتفاده الزم را ببرد و از
دســت دادن این فرصت برایــش گران تمام
شد .شاگردان ســاری با گلهای انگولو کانته
و داوید لوئیز موفق شدند اولین شکست فصل
را به شــاگردان پپ گواردیوال تحمیل کنند تا
با توجه به پیروزی مقتدرانه لیورپول ،یورگن
کلوپ و شــاگردانش برای اولین بار در فصل
جاری ایســتادن در صدر جدول لیگ برتر را
تجربه کنند .مائوریســیو ســاری که تیمش
با این پیــروزی در رتب ه چهــارم جدول قرار
گرفت بعــد از بازی گفت از پیــروزی مقابل
سیتی بســیار خوشحال است چراکه شکست
دادن منچسترســیتی و پــپ گواردیوال برای
هیچ تیمی ساده نیست .این پیروزی بهترین

هدیهای بود که ســاری میتوانست به یورگن
کلــوپ بدهــد .لیورپول پیــش از آن در روز
درخشــش خارقالعــاده و هتتریک محمد
صالح موفق شــده بود بورنمــوث را با نتیجه
-4صفــر درهم بشــکند و همــه نگاهش به
استمفوردبریج بود تا ببیند آیا ساری میتواند
در جــدال با گواردیوال مــچ او را بخواباند که
این اتفاق هم افتاد .اما کلوپ پیش از شــروع
بازی در استمفوردبریج احتماال امید کمی به
پیروزی شاگردان ســاری داشته چون سیتی
در هفتههای اخیر شکســتناپذیر نشان داده
بود .شــاگردان گواردیوال هر  7بازی اخیر در
لیگ برتر را با پیروزی پشــت ســر گذاشته
بودند و مقابل چلســی هم بازی را متقدرانه
آغاز کردند .اما مصدومیت ســرخیو آگرو در
نیمه اول برای منچسترسیتی گران تمام شد
چون در غیاب او ،رحیم اســترلینگ و لروی
سانه که از سوی گواردیوال وظیفه گلزنی را به
عهــده گرفته بودند در انجام این وظیفه ناکام
ماندند .برتری فیروزهایپوشان در نیم ه اول به

سان مدعی شد

بازیکنان منچستریونایتد ،شنبه شب پس از پیروزی مقابل فوالم در یک
رستوران دور هم جمع شدند .پل پوگبا که یکی از حاضرین بود خود را در
بین ماموران امنیتی پنهان کرد تا عکاسان نتوانند عکسی از او بگیرند .حتی
یکی از ماموران امنیتی کت خود را باز کرده بود تا مانع تصویربرداری از
پوگبا باشد .ستاره فرانسوی به همراه باقی همتیمیهایش در رستورانی
در منطقه اسپرینگفیلد منچستر حاضر شده بود.

آبیاناریها در این فصل  4ضربه کاشــته را گل کرده و مستقیما
روی  19گل بارســا نیز نقش داشته است؛  11گل و  8پاس گل.
قبل از  2کاشته شنبه شب ،مسی در هفته اول اللیگا توانسته بود
با یک ضربه آزاد تماشــایی دروازه آالوس را باز کند .او توپ را از
زیر پاهای مدافعان آالوس به گل تبدیل کرد .او همچنین در هفته
اول لیگ قهرمانان نیز توانست روی یک ضربه کاشته به آیندهوون
گل بزند .لئو درخصوص ضربات کاشتهاش گفت« :سعی کردم هر
 2کاشــته را مثل هم بزنم و خوشبختانه اوضاع خوب پیش رفت.
ضربات کاشته زیادی میزنم و بیشترشان به گل تبدیل نمیشود.
خوششانس بودم که  2ضربه پیاپیام به گل تبدیل شد».

یک روزنامه لندنی مدعی شــده که باشگاه آرسنال
قصــد دارد هافبک آلمانیاش را بــا رقمی پایین به
نراتزوری پیشــنهاد کند .مسوت اوزیل ممکن است
در ماه ژانویه با قــراردادی به ارزش تنها  25میلیون
پوند آرسنال را ترک کند و به اینتر ملحق شود .این
خبر را نشــریه سان انگلیس منتشر کرده و بالفاصله
پس از آن هم تعدادی دیگر از رسانههای بریتانیایی
آن را بازنشــر کردهاند .در ایــن میان حتی برخی از
آنها مدعی شــدهاند که اوزیل ممکن اســت در ماه

حدی بود که بازیکنان چلسی تا قبل از دقیق ه
 45یعنــی دقایقی پیش از بــه صدا درآمدن
سوت پایان نیمه اول ،به ندرت توانسته بودند
وارد زمین سیتی شــوند .اما در لحظات آخر
نیم ه اول ،ادن هــازارد پاس زیبایی به انگولو
کانته داد تا او با شــوتی ســرکش توپ را به
طاق دروازه سیتی بکوبد .در نیمه دوم چلسی
میزبان بهتر نشــان داد و  12دقیقه مانده به
پایان بازی ضربه کرنر ارســالی از طرف ادن
هازارد با ضرب ه ســر تماشایی داوید لوئیز وارد
دروازه شــد تا شاگردان ســاری یک پیروزی
بزرگ به دســت بیاورنــد؛ اتفاقی که کلوپ و
شــاگردانش امید کمی به آن داشتند؛ یعنی
متوقف شــدن ســیتی و حتی شکست این
تیم در اســتمفوردبریج .سیتیزنها که نیمه
اول نتوانســته بودنــد از برتری قابل مالحظه
خود اســتفاده کنند حاال با ناراحتی شــاهد
شــاگردان کلوپ بودند که به راحتی از آنها

سبقت گرفته و در صدر جدول ردهبندی لیگ
برتر ایســتادهاند .اتحاد نانوشته کلوپ آلمانی
و ســاری ایتالیایی علیه تیم مقتدر گواردیوال
ســرانجام در هفت ه شانزدهم به ثمر نشست تا
همشهریهای پرســروصدا از تخت پادشاهی
لیگ برتر به زیر کشــیده شوند؛ البته فعال با
یک امتیاز اختالف .شاید مستر کلوپو پیش از
این به کاردانی مرد ایتالیایی چلســی و موفق
شدن او مقابل منسیتی باور داشت که چندی
پیش با جســتوخیزی سرخوشــانه به میانه
میدان رفت و مجازات اتحادیه فوتبال انگلیس
را به جان خرید .مربی آلمانی اما حاال وظیفه
دشــوارتری پیش رو دارد و میداند که حتی
یک لغزش کوچک کافی است تا صدرنشینی
بار دیگر در اختیار همتای اسپانیاییاش قرار
بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد ،پپ دیگر به این
راحتیهــا تاج و تخت لیــگ برتر را به محور
آلمانی -ایتالیایی واگذار نخواهد کرد.

اوزیل به اینتر فروخته میشود
ژانویه و در پایان نیمفصل نخســت شمال لندن را به
مقصد میالن ترک کند .اوزیل که با حقوقی بیش از
 350هزار پوند در هفته پردرآمدترین بازیکن آرسنال
است ،ســال  2013با قراردادی به ارزش  42میلیون
پوندی به توپچیها ملحق شد .او در هفتههای اخیر
نتوانسته نظر ســرمربیاش اونای امری را برای قرار
دادنش در ترکیب اصلی آرســنال جلــب کند .این
موضوع از یک طرف و پرداخت حقوق باال از ســویی
دیگر ســبب شده که تیم شمال لندن به فکر فروش

این بازیکن  30ساله بیفتد .موضوع دیگری که به نظر
میرسد در تصمیم باشگاه آرسنال برای فروش اوزیل
تاثیر گذاشته ،افشای رفتار غیرحرفهای او در ابتدای
فصل برای شرکت در یک میهمانی جنجالی بوده که
با همتیمیهایش در حال اســتعمال گاز خنده و در
شرایط نامتعادل حضور داشــته است .اوزیل اگرچه
گهگاه بازیهای درخشــانی برای آرسنال انجام داده
اما بیثباتی ویژگی بارز دوران حضور او در ورزشــگاه
امارات بوده است.

اسکوربورد
لیگ برتر
بورنموث صفر – لیورپول 4
آرسنال یک – هادرسفیلدتاون صفر
منچستریونایتد  – 4فوالم یک
وستهام  – 3کریستال پاالس 2
برنلی یک – برایتون صفر
کاردیف سیتی یک – ساوتهمپتون صفر
چلسی  – 2منچسترسیتی صفر
لسترسیتی صفر – تاتنهام 2
اللیگا
اتلتیکومادرید  – 3آالوس صفر
والنسیا یک – سویا یک
ویارئال  -2سلتاویگو 3
اسپانیول صفر – بارسلونا 4
سری آ
ناپولی  – 4فروسینونه صفر
کالیاری  – 2رم 2
التزیو  – 2سامپدوریا 2
بوندسلیگا
فرایبورگ  – 3الیپزیش صفر
لورکوزن یک – آگزبورگ صفر
بایرنمونیخ  – 3نورنبرگ صفر
شالکه یک – دورتموند 2
ولفسبورگ  – 2هوفنهایم 2
هرتابرلین یک – فرانکفورت صفر
لوشامپیونا
رن  – 2دیژون صفر
گنگام یک – آمیا 2

برنامه
لیگ برتر
اورتون – واتفورد
اللیگا
بیلبائو – خیرونا

سوژه
خیز بارسلونا برای شکار کین

نشریه «دیلی استار» انگلیس گزارش داد باشگاه
بارســلونا برای به خدمت گرفتــن هری کین از
تاتنهام در نظر دارد تابســتان  2019با بودجهای
 200میلیون پوندی دست به کار شود .در سوی
دیگر باشگاه تاتنهام شاید مجبور به فروش مهاجم
گلزن خود شــود چرا که هزینه ساخت ورزشگاه
جدیدش بیشــتر از چیزی شــده که قبل از این
پیشبینی شــده بود و زمان افتتــاح آن هم به
تعویق افتاده اســت .طبق گزارش «دیلیاستار»،
باشگاه تاتنهام ،هری کین  25ساله را پایینتر از
رقم  150میلیون پوند نخواهد فروخت ،بازیکنی
کــه در  233بازی در رقابتهــای مختلف برای
اســپرزها به میدان رفتــه و  153گل هم به ثمر
رسانده اســت .در حالی بارسلونا نسبت به جذب
کین عالقهمند اســت که باشگاه رئال مادرید هم
وضعیت او را زیرنظر دارد.

