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طعنه مودریچ به مسی و رونالدو

مصاحبه لوکیتا با نشریه کروات
ســرمربی تیم ملی
فوتبــال ایــران در
جدیدتریــن پیــام
خود در اینستاگرام،
تیــم ملــی را مادر
عاشــقان
تمــام
فوتبال قلمداد کرد.
کارلــوس کیروش
در صفحه شــخصی
خــود نوشــته« :تیم
ملی (تیم ملی فوتبال
کشــور شــما) مادر
تمام عاشقان فوتبال
است .شما میتوانید
شیفته پدر خود (تیم
باشــگاه) باشــید اما
هرگز نمیتوانید به
تیم ملی کشــورتان
که همانا مادر تمام عاشــقان فوتبال اســت خیانت کنید و عشــق
فوتبالی خود را مایوس کنید».

دیدار بایرنمونیخ
و آژاکــس برای
رقیب هلندی در
شب پایانی مرحله
گروهــی لیــگ
قهرمانان حواشی
زیادی داشــت و
تومــاس مولر در
اواخر این دیدار با
یک خطای خشن و
حرکت کنگفویی
با کــف پا ضربهای
بــه صــورت نیکو
تاگلیفیکو بازیکن آژاکس زد که خودش هم مستقیما با کارت قرمز
داور جریمه شده و از زمین اخراج شد .حاال توماس مولر در توئیتر
خود از بازیکن آژاکس به خاطر این خطای شدید عذرخواهی کرده
اســت« :میخواهم از نیکو تاگلیفیکو به خاطر اتفاقاتی که در شــب
بــازی بایرنمونیخ برابر آژاکس رخ داد عذرخواهی کنم اما خطای
من روی او عمدی نبود».

مدافع تیم ملی فرانسه
و بارســلونا به گشت
و گــذار در قطــر
پرداخــت .ســاموئل
اومتیتــی ،مدافع تیم
ملی فرانســه و عضو
باشگاه بارســلونا این
روزها در دوحه بسر
میبــرد تــا درمانش
را در کلینیک اســپایر
پیگیری کنــد .اومتیتی
دیــروز به گشــت و
گذار در پایتخت قطر پرداخت .مدافع فرانسوی در این تفریح سوار شتر
شد و از جاذبههای گردشگری دوحه دیدن کرد.

اخبار
صالح بازیکن سال قاره آفریقا شد

محمد صالح ،ســتاره مصری لیورپول که سال درخشــانی را در این تیم
سپری کرد ،توانســت جایزه بهترین بازیکن سال آفریقا از نگاه بیبیسی
را دریافت کند .این جایزه هر ســال از طرف بیبیسی به بهترین بازیکن
این قاره اهدا میشود .صالح که ســال  ۲۰۱۷هم توانسته بود این جایزه
را تصاحب کند ،در فصل گذشــته توانســت  ۴۴گل برای لیورپول بزند و
در این فصل هم  ۱۳بار گلزنی کرده اســت .سادیو مانه ،کالیدو کولیبالی،
مهدی بنعطیه و توماس پارتی دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

رونالدو دادگاهی میشود

کریســتیانو رونالدو مثل بسیاری از فوتبالیســتهای بزرگ متهم به فرار
مالیاتی شده است .این بازیکن پرتغالی از سوی یک دادگاه اسپانیایی متهم
به فرار مالیاتی از سال  2011تا  2014شده و به نوشته روزنامه دیلیمیرر
خود رونالدو هم به چنین کاری اعتراف کرده است .رونالدو که رئالمادرید
را ترک کرده باید به اســپانیا برگردد و در تاریخ  14ژانویه دادگاهی شود
و به اتهام بزرگش پاسخ دهد .پیش از این مدیر برنامههای ستاره پرتغالی
یوونتوس اعالم کرد که حاضر است مبلغی را برای بسته شدن این پرونده
پرداخت کند اما این پیشــنهاد رد شــد چراکه رونالدو باید  18.9میلیون
یورو به خاطر فرار مالیاتی پرداخت کند .این مهاجم پرتغالی بعد از جدایی
از رئالمادرید پیراهن یوونتوس را بر تن کرد و توانســته عملکرد بســیار
خوبی در این تیم از خود نشان دهد.

نشــری ه اسپورتسکه نووستی در کرواســی برای اولین بار بعد از
دریافــت توپ طالی  2018توســط لوکا مودریچ با این ســتاره
کروات مصاحبهای اختصاصی انجام داده است .لوکیتا از اتفاقاتی
که در طول سال برای او افتاده گفته و از موفقیتهای بزرگش در
این سال میالدی و چالشهایی که در آینده خواهد داشت سخن
به میان آورده است.
بعد از  10ســال برتری بیچون و چرای مسی و رونالدو
در جوایز توپ طال ،امســال که جایزه به تو تعلق گرفت
هواداران آنها ناگهان به صورت مســتقیم و غیرمستقیم
حمالت شــدیدی را علیه تو انجام دادند و حتی خود این
ستارهها با عدم حضور در مراسم اهدای جوایز سعی کردند
آن را کماهمیت قلمداد کنند .نظرت در این باره چیست؟

مــن نمیتوانم بگویــم که چرا بعضیها تصمیــم گرفتند چنین
کاری بکنند ،این انتخاب خود آنهاســت چون از قرار معلوم این
جوایز و افتخارات تنها زمانی ارزش دارد که به آنها تعلق بگیرد
ولــی این حرکت در واقع بیاحترامی بــه دیگر بازیکنان و حتی
رایدهندههایی بود که در  10ســال گذشته به آنها رای دادهاند
ولــی باز هم تکرار میکنم هرکس هر طوری رفتار میکند که به
نظر خودش درست میرسد و انتخاب همیشه با خود افراد است.
شــاید علت این است که شکسته شدن اقتدار  10ساله
برای آنها ســخت بوده ،هرچند بایــد این را بگوییم که
لیونل مسی به تو رای داده بوده.
مســئله به نظر من خیلی ساده است .کریستیانو رونالدو و لیونل
مســی  2پدیدهای هستند که در  10ســال گذشته متقدرانه در

راس فوتبال دنیا ایســتاده بودند و مهمترین عامل موفقیتشان
کیفیت باالی فوتبالشان بوده ولی ما دربار ه نمایش فوتبالیستها
در طــول یک فصل صحبت میکنیم و از این گذشــته در نتایج
اعالمشــده عوامل زیادی وجود دارد که روی نظر روزنامهنگاران
تاثیر میگــذارد .یعنی میخواهند بگویند که هم ه رایدهندگان
اشتباه کردهاند؟ اگر نظرشان واقعا این است ،پس بهتر است تمام
جوایز و رایگیریها و مراســم را تا اطالع ثانوی تعطیل کنیم و
بگوییم تا زمانی که رونالدو و مســی بازی میکنند هم ه جوایز و
افتخارات به تناوب به آنها تعلق بگیرد.
آیندهات در رئالمادرید رقم میخورد؟
در حال حاضر از یک چیز مطمئنم و آن این است که دستکم تا
پایان مدت قراردادم بازیکن رئالمادرید خواهم بود.

تقابل آقای خاص و معمولی

طلسم کلوپ میشکند؟
یورگــن کلوپ در طــول دوران حضورش در
لیورپول هنوز نتوانســته تیم یونایتد مورینیو
را شکســت دهد .با توجه به شــرایط کنونی
یونایتد و افت این تیم ،شــاید بازی امشــب
بهترین فرصت برای او باشد .لیورپول در این
فصــل تا به اینجا خوب کار کرده و چه از نظر
بازی زیبا و چه از منظر نتیجهگیری عملکرد
خوبی داشته است .حاال آنها برای حفظ این
روند باید مقابل تیــم مورینیو نتیجه بگیرند.
در عین حال در آن ســمت مورینیو که تحت
فشار زیادی است ،جنگ روانی را آغاز کرده و
معتقد است فرای بازی زیبا ،این نتیجه است
که اهمیت دارد و میماند .در آســتانه دربی
شــمال غرب انگلیس نگاهی داریم به شرایط
 2تیم.
فاز دفاعی لیورپول
لیورپــول به وضــوح در بخــش دفاعی تیم
قویتــری در ایــن فصل جلــوه میکند و از
منچستریونایتد نیز قطعا بهتر است .فن دایک
و آلیســون لیورپول را از یک تیم شــانسدار
برای قهرمانی به مدعــی جدی قهرمانی بدل
ســاختهاند .لیورپول فصل قبل چهارمین خط
دفاع برتر لیگ را داشــت (با میانگین یک گل
خورده در هر بازی) و اکنون بهترین خط دفاع
را با اختالف در اختیار دارد ( 6گل خورده تا به

اینجا .میانگین  0.37گل خورده) به جز دفاع
تیمی ،سیاست کلی لیورپول در قبال رقبا نیز
تغییر کرده .لیورپول کلوپ در این فصل کمتر
با  11بازیکــن کار پرس را انجام میدهد و در
واقع آنها به حریف اجازه پاسکاری بیشــتر
میدهند .این تغییر در تیم کلوپ موجب شده
بازیکنان تیم انرژی بیشــتری را ذخیره کنند.
اگرچه این اتفاق باعث شــده تا لیورپول کمتر
بتواند از روی توپگیری حریف موقعیت ایجاد
کند ولی تاثیــرات مهم دیگری داشــته .این
صرفهجویی انرژی باعث شده لیورپول در بخش
دفاعی قویتر شود و در عین حال چون پرس
کمتری انجام میدهد احتمال ضربه خوردن از
روی ضدحمالت حریف نیز کمتر شده است.
ترفند یونایتد برای خلق موقعیت
یونایتــد در این فصل به طور متوســط در هر
بازی  21ســانتر داشته که بعد ازهادرسفیلد،
لسترسیتی و اورتون ،چهارمین تیم لیگ از این
لحاظ اســت .وجود این تعداد سانتر عجیب به
نظر میرسد چراکه در خط حمله یونایتد تنها
لوکاکو را دارد که توانایی نسبتا خوبی در زدن
ضربات ســر دارد .تیمهای رقیب میدانند که
اگر توپ را از دســت بدهند ،میتوانند سریع
به دفاع برگردند و با منحرف کردن مسیر توپ
به ســمت کنارهها ،حمــات یونایتد را خنثی

کنند .در مقابل یونایتد زمانی که صاحب توپ
میشــود و فرصت ضدحمله دارد ،بازیکنان به
سرعت به موقعیتهای خود نمیروند و فرصت
برای بازیکن صاحب توپ در ارســال بهترین
پاس ممکن از دســت میرود .همین اتفاق به
تیم رقیب نیز کمک میکند تا فرم دفاعی خود
را بازسازی کند .بهترین بازیکن یونایتد از نظر
خلق موقعیت ،ســانچز ناآماده بود که به طور
متوسط هر بازی  2.8موقعیت خلق کرده است
و دیگر بازیکنان همگی به طور متوسط زیر 2
موقعیت خطرناک خلق کردهاند .یکی از نکات
عجیب تیم مورینیو در این فصل این است که
بازیکنــان دفاعی وقتی پا به توپ جلو میآیند
و به خط نیمه نزدیک میشــوند ،فرصتهای
زیادی برای ارسال پاس به کنارهها یا پاس برای
اورلپ بازیکنان کناری ندارند.
یونایتد چطور میتواند حریف را متوقف
سازد؟
شــاید بهترین ترفند مورینیــو برای مقابله با
خط حمله قوی لیورپول همان اقدامی باشــد
که او طی  2فصل گذشته در آنفیلد انجام داد؛

عقب نشستن ،دفاع همهجانبه و نیمنگاهی به
ضدحمالت .مورینیو بــرای محافظت از دفاع
آســیبپذیرش احتمــاال به همــان ترکیب
 2-4-4لوزی برمیگردد که اخیرا اســتفاده
کــرده و زمانــی در پورتو نیز بــه آن خیلی
عالقهمند بود .در این شــرایط ماتیچ ،هررا و
فلینی احتماال در ترکیب اصلی قرار میگیرند
تا میانه میدان را قوی کرده و با بستن فضاها
راه را برای بازیکنان سریع لیورپول مثل مانه
ببندند .دوندگیهای ســریع و اســتارتهای
راشــفورد در بخــش هجومی احتمــاال تنها
امید یونایتــد برای گلزنــی و خلق موقعیت
خواهد بود .اما آنچه که بیش از شــرایط تیم
در بخــش هجومــی اهمیــت دارد ،وضعیت
مدافعیــن مورینیوســت .آنها باید بســیار
مراقب باشــند تا بازیکنان لیورپول در فضای
پشتشان صاحب توپ نشــوند .آقای خاص
که استاد خراب کردن بازیهای خالقانه رقبا
محسوب میشود ،تالش میکند تا بار دیگر با
بهرهگیری از تمام داشتههایش بازی لیورپول
را خراب کرده و با امتیاز از زمین خارج شود.

پردرآمدترین تیمهای دور گروهی چمپیونزلیگ

در ردهبندی  ۳۲تیم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپای فصل
جاری ،تیمی که جزو مدعیان قهرمانی محســوب نمیشــود،
بیشــترین درآمد را داشــته است .به نقل از نشــریه اسپورت
اســپانیا ،با پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا و مشخص
شــدن چهره  16تیم راهیافته به مرحلــه حذفی این رقابتها،
میزان درآمدهای تیمهای مرحله گروهی بر اســاس عملکرد و
نتایجشــان مشخص شد .در سیســتم توزیع پاداشهای نقدی
لیگ قهرمانان اروپا ،هریک از  32تیم حاضر در مرحله گروهی
به صرف حضور در این مرحلــه  15میلیون یورو پاداش نقدی
گرفتهاند و بر اســاس نتایجشــان به این رقم اضافه شده است.
در این فصل از لیگ قهرمانان هر تســاوی  900هزار یورو و هر

پیروزی  2.7میلیون یورو بــرای تیمها پاداش نقدی به همراه
داشــت .این در حالی اســت که فصل گذشته هر تساوی 500
هزار یورو و هر پیروزی  1.5میلیون یورو برای آنها درآمدزایی
میکــرد .بر این اســاس تیم فوتبال پورتو این فصل با کســب
بیشــترین امتیاز ( )16کــه نتیجه  5پیروزی و یک تســاوی
بوده ،بیشــترین درآمد را در فصــل جاری مرحله گروهی لیگ
قهرمانان اروپا داشــته اســت .پورتو که جزو مدعیان قهرمانی
این فصل لیگ قهرمانان محســوب نمیشود 39 ،میلیون یورو
جایزه نقدی کسب کرده است .پس از پورتو تیمهای بارسلونا و
بایرنمونیخ که هر  2در مرحله گروهی  14امتیاز کسب کردند
دومین تیمهــای پردرآمد دور گروهی بودهانــد .هریک از این

تیمها  37میلیون یورو جایزه نقدی کســب کردهاند .ردهبندی
پردرآمدترین تیمهای مرحله گروهــی لیگ قهرمانان اروپا در
فصل  2018-19به شرح زیر است:
 -1پورتو (پرتغال)  39میلیون و  150هزار یورو
 -2بارســلونا (اسپانیا) و بایرنمونیخ (آلمان) 37 :میلیون و 350
هزار یورو
 -4اتلتیکومادرید (اســپانیا) ،دورتموند (آلمان) و منچسترسیتی
(انگلیس) 36 :میلیون و  450هزار یورو
 -7رئالمادرید (اسپانیا) ،یوونتوس (ایتالیا) و آژاکس (هلند)35 :
میلیون و  550هزار یورو
 -10پاریسنژرمن (فرانسه) 34 :میلیون و  650هزار یورو

بارســا میداند دیر یا زود باید به فکر جایگزین لوییس سوارز باشد.
مهاجم اروگوئهای در ژانویه  32ســاله میشود و اخیرا حتی خودش
هم گفت جســتوجوی بارسا برای خرید یک شماره  9کامال عادی
است .ســوارز تا سال  2021با بارســا قرارداد دارد؛ یعنی تا پایان 2
فصــل دیگر .گرچه مصدومیت کهنه زانوی او شــاید در ادامه کار را
بیش از پیش مشکل کند .به عنوان مثال او در همین فصل تاکنون
 2بــار تمریناتش را تعطیل کرد تــا از مصدومیتش ریکاوری کند.
آبیاناریها کار فوقالعاده ســختی در پیدا کردن جانشینی شایسته

لیست بارسا برای جایگزینی سوارز

هزینه زیادی خواهد داشت چون چلسی مطمئنا میخواهد هزینهای
که برای او کرد را با فروشش جبران کند .کاسپر دالبرگ ،مهاجم 21
ســاله آژاکس کنار تیمو ورنر ،مهاجم  22ساله الیپزیش نیز از دیگر
گزینهها هستند .کریستوف پیاتک  23ساله ،یوویچ  20ساله که در
اینتراخت فرانکفورت بازی میکنند و نیکوالس پپه هم در لیســت
بارسا حضور دارد .در اللیگا نیز مدیران بارسلونا وضعیت مکسی گومز
و آندره سیلوا را زیر نظر دارند .در این بین گزینه غیرممکنی هم وجود
دارد که اتفاقا بهترین گزینه نیز خواهد بود و نامش هری کین است!

37010

برای ال پیســتولرو خواهند داشت .در آکادمی ،بارسا حساب ویژهای
روی آبل رویز باز کرده که انتظار میرود مهاجم درخوری شود اما او
تنها  18ســال دارد و هنوز نیاز به چندین سال کسب تجربه و بازی
در باالترین ســطح دارد .بنابراین نگاه باید به خارج از باشگاه باشد.
اخیرا موراتا به بارسا پیشنهاد شد اما جذب او اولویت باشگاه نیست و
اتفاقنظری هم روی خریدش وجود ندارد .عالوه بر این ،خرید موراتا

پذیرش آگهی با پیک رایگان

اسکوربورد
اللیگا
سلتاویگو صفر – لگانس صفر
بوندسلیگا
نورنبرگ صفر – ولفسبورگ 2
دوستانه ملی
ویتنام  – 2مالزی یک

برنامه
لیگ برتر
ساوتهمپتون – آرسنال
برایتون – چلسی
لیورپول – منچستریونایتد
اللیگا
سویا – خیرونا
اسپانیول – بتیس
هوئسکا – ویارئال
لوانته – بارسلونا
سری آ
اسپال – کیهوو
فیورنتینا – امپولی
سامپدوریا – پارما
فروسینونه – ساسولو
کالیاری – ناپولی
رم – جنوا
بوندسلیگا
الیپزیش – ماینتس
فرانکفورت – لورکوزن
لوشامپیونا
لیون – موناکو
نیمس – لیل
گنگام – رن
نیس – سن اتین
مارسی – بوردو

لیگ برتر والیبال
برنامه پایانی نیمفصل اول
خاتم اردکان -فوالد سیرجان
کاله مازندران -شهرداری ورامین
عقاب نهاجا -دورنای ارومیه
پیکان -شهروند اراک
شهرداری ارومیه -سایپا
شهرداری تبریز -شهرداری گنبد
تمامی بازیها راس ساعت  16برگزار میشود.

گزارش
دخهآ به دنبال تمدید با
یونایتد

تیم فوتبال منچســتریونایتد انگلیس قصد دارد
هرچه زودتر قــرارداد دروازهبانش را تمدید کند.
داوید دخهآ که مدتی قبل در آســتانه جدایی از
یونایتد قرار داشــت حاال به دنبال ماندن در این
تیم اســت .قبل از این یک اتفــاق مانع انتقال او
به رئال شــد .آنطور که در رســانهها عنوان شد
خراب بودن فکس یکی از  2باشگاه رئالمادرید و
منچستریونایتد باعث شد تا مذاکرات بر سر انتقال
او کامل نشود .این عالقه اما مربوط به مدتی کوتاه
نبود و رئالمادریــد مدتها بود با وجود عملکرد
خوب دروازهبانش ،کیلیور ناواس و تنها به خاطر
سیاست کهکشانی این تیم که حتما باید بازیکنانی
صاحبنام داشته و بخرند ،به دنبال جذب دخهآ
بود .اخیرا اما مادرید با تیبو کورتوا قرارداد بســته
و ناواس هم اعالم کرده فعال تصمیمی برای ترک
تیم ندارد .به همین دلیل اســت که داوید دخهآ
با وجود نتایج نهچندان مطلوب منچستریونایتد
در فصول اخیر و اینکه احتمال غیبتشــان در
رقابتهــای لیگ قهرمانان فصــل آینده هم کم
است ،تصمیم گرفته قراردادش را تمدید کند.

