18

یکشنبه   23دی  6  1397جمادی االول  13  1440ژانویه 2019

کوتینیو تابستان از بارسا میرود؟

مصائب فیلیپه در اللیگا
اســامی تیم منتخب سال
یوفا در ســال  2018روز
گذشــته منتشــر شد و
کریس رونالــدو و لیونل
مسی در خط آتش این تیم
قرار دارند .بر این اساس
رونالدو برای سیزدهمین
بار در تیم منتخب ســال
یوفــا قــرار گرفتــه و از
ایــن حیــث رکــورددار
اســت .لیونل مسی با 10
بار حضــور ،راموس  8و
کاســیاس  6بــار در این
فهرست قرار گرفتهاند.

بحــث در مــورد آینده
نیمار در فرانســه بسیار
داغ شده و برخی نشریات
کاتالونیــا در گزارشــی
جنجالی مدعی شــدند او
به قــدری از بازی کردن
برای پاریســنژرمن به
ســتوه آمده که در حال
تالش بــرای بازگشــت
دوباره به بارسلوناســت.
در ایــن گزارشــات از
خواهــش و التماس نیمار
و  5بار تمــاس گرفتن با
مدیران بارســلونا برای
راضــی کــردن آنها در
مسیر بازگشت به نوکمپ گفته شد و حاال پدر این بازیکن که نقش مهمی
در جدایی فرزندش از بارسا داشت با برچسب اخبار جعلی به این شایعات
واکنش نشان داده است.

بعد از انتقال جنجالی مالکوم از رم به بارسلونا طرفین تا مدتی با یکدیگر در
این رابطه شوخی میکردند و اکانت رم خواهان انتقال لیونل مسی به ایتالیا
در پاسخ این رفتار بود .دیروز توئیتر شبکه اسکای اسپورتس از کاربران
خود پرسید عالقهمندید در صورت امکان کدام بازیکن بزرگ در این ماه
به ترکیب تیم مورد عالقه شما اضافه شود که توئیتر باشگاه رم سریعا این
پاسخ را داد؛ لیونل مسی .در ادامه اکانت رسمی بارسلونا نیز با تمجید از
پاسخ رم این جواب را تایید کرد.

تیم ملی ایران دیروز از ساعت  14:30به وقت تهران در دومین دیدارش
در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا  2019به مصاف تایلند رفت .توئیتر
جام ملتهای آسیا  2019تصویری از  2هوادار مسن تیم ملی کشورمان
را در صفحه رسمی خود انتشار داد.

کمتر از یک سال از پیوستن فلیپه کوتینیو به تیم بارسلونا گذشته
اما مشــکالت برای او خیلی زود از راه رسیدند .او از لیورپول و در
ازای  ۱۲۰میلیــون یورو به اضافه  ۴۰میلیون یورو با شــرایطی
خاص به بارســلونا پیوست .بارسا که نیمار را از دست داده بود و
میدانست باید به زودی اینیستا را هم از دست بدهد برای خرید
او اقدام کرد و قرار شــد او جایگزینی برای ژاوی و اینیستا شود.
دمبله هم به جای نیمار آمد .این ایده روی کاغذ عالی بود اما عمر
طوالنی نداشت .این بازیکن برزیلی در زمین بازی و بیرون از آن
دیســیپلین خوبی از خود نشان نداد و حتی با آمدن آرتور ملو و
آرتورو ویدال جایگاه اصلیاش را هم از دســت داد .او همچنین از

فرم اصلیاش به دور بود و داشــت جایگاهش در ترکیب اصلی را
از دســت میداد که در بازی مقابل اینتر مصدوم شد .حاال او در
 ۴بــازی آخرش در اللیگا تعویضی بوده و این موضوع او را ناامید
کرده اســت .چیزی که برای او گران تمام شــده این اســت که
دمبله توانســته در زمانی که او مصدوم بود به دوران اوج برگردد.
با این شــرایط احتمال دارد مسئوالن بارســا به فکر فروش این
بازیکن برزیلی در تابستان آینده بیفتند .کالچو مرکاتو مدعی شده
که منچســتریونایتد قصد دارد فیلیپه کوتینیو ،هافبک بارسلونا
را در تابســتان به خدمت بگیرد .شیاطین سرخ در نقلوانتقاالت
زمســتانی قصد خرید بازیکنی را ندارنــد و میخواهند با معرفی

مربی جدید به دنبال ســتارههای بزرگ بروند .اولین بازیکنی که
در فهرست خرید آنها قرار گرفته ،فیلیپه کوتینیو ،ستاره برزیلی
بارسلوناســت .او در این فصل تنها  9بار در ترکیب اصلی بارســا
در اللیگا قرار گرفته و  4گل برای تیم والورده به ثمر رســانده و
یونایتد میتواند از این شرایط خاص برای جذب او استفاده کند.
طبق ادعای کالچومرکاتو ،بارســلونا از فروش کوتینیو در صورتی
که شیاطین سرخ پیشنهاد قابل قبولی به این باشگاه ارایه کنند،
استقبال میکنند .البته هنوز قیمتی برای این انتقال اعالم نشده
ولی بارسا احتماال انتظار رقمی نزدیک به رقم خرید او از لیورپول
یعنی  160میلیون یورو را دارد.

به بهانه نبرد تاتنهام با منچستریونایتد

سنگ محک سولسشر
تاتنهام امشب در دیدار حساس
این هفته لیــگ جزیره میزبان
منچســتریونایتد اســت .این مســابقه عالوه
بر حساســیتهای جدولــی از  2منظر حائز
اهمیت اســت .در ســمت نیمکت تیم لندنی
مربی نشســته که در بازی رفت مقابل یونایتد
موفق شد تیمش را - 3صفر در اولدترافورد به
پیروزی برســاند و با عملکرد خوبش در فصول
اخیر حاال به گزینه اصلی منچستریونایتد برای
جانشینی دائمی مورینیو تبدیل شده است .اما
سولسشر سرمربی موقت یونایتد هم با جدالی
واقعی روبهروســت .بعد از کسب  5برد پیاپی
حاال این مسابقه یک نبرد و محک واقعی برای
اوســت .خیلیها اعتقاد دارند این مسابقه عیار
واقعی او را مشخص میکند؛ ضمن اینکه این
جدال میتواند برای اوله گونار از جنبهای دیگر
هم اهمیت داشــته باشــد؛ اینکه نشان دهد
مقابل گزینه اصلی ســران باشگاه چقدر حرف
برای گفتن دارد.
***
پیش از حضــور پوچتینو در تاتنهام و پیش از
جدایی فرگوســن از یونایتد ،مسابقه یونایتد-
تاتنهــام یکــی از نبردهــای دلنشــین برای
شیاطین ســرخ بود .در طی سالهای حضور

فرگی روی نیمکت منچســتریونایتد ،این تیم
فقط در  3بازی لیگ برتری مقابل اســپرز به
میزبانی تیم لندنی شکســت خورد! اما بعد از
آن و در طی  5ســال اخیر ،یونایتد حتی یک
بــار هم در لیگ برتر مقابــل تاتنهام در لندن
پیروز نشــده؛  3شکست و  2تساوی با مویس،
فنگال و مورینیو .فصل آخر نیز فرگی با اسپرز
در وایتهارتلین به تساوی یک-یک رسید تا
حاال  6بازی باشد که یونایتد نتوانسته در لیگ
برتر تاتنهام را شکست دهد .اکنون یونایتد در
هر  3مسابقه قبلی لیگ برتریاش به میزبانی
تاتنهام شکســت خورده؛ یک بار با فنگال و 2
بار با مورینیو .هیچگاه پیش نیامده که یونایتد
در تاریخ لیگ برتر در  4مسابقه خارج از خانه
مقابل یک تیم پیاپی شکست بخورد .اوله گونار
سولسشــر که تیمش در  2بازی اخیر موفق به
ثبت کلینشــیت هم شــده ،امیدوار است در
لندن هم پیروز شــود .او تاکنــون یک بار به
عنوان مربی در لندن بــه مصاف تاتنهام رفته
که آن بازی را باخته است؛ شکست یک-صفر
مقابل تاتنهام با کاردیف در سال  .2014اما به
عنوان بازیکن ،اوله گونار سابقه خیلی خوبی در
گلزنی مقابل تاتنهام دارد .او در  11بازی مقابل
اســپرز در لیگ برتر  7گل زده و با یونایتد 9

رئالمادرید فصل آینده برای جذب یک مهاجم
نــوک طــراز اول وارد عمل خواهد شــد و با
توجه به اینکه ســن ادینسون کاوانی و روبرت
لواندوفسکی در حال باال رفتن است ،هری کین
 26ســاله و مائورو ایکاردی  25ساله میتوانند
گزینههای ایدهآل کهکشانیها باشند .به گزارش
توماس رونسرو از آ.اس ،یک مقام اجرایی ارشد
از رئالمادرید پیش از کریســمس با باشــگاه
تاتنهام تمــاس گرفته تــا در خصوص قیمت

بــار مقابل این تیم لندنی پیروز شــد که جزو
بهتریــن رکوردهای او در بازی مقابل یک تیم
لیگ برتری محســوب میشود .یونایتد بعد از
کنار گذاشتن مورینیو متحول شده است .آنها
در هــر  4بازی اخیرشــان در لیگ برتر پیروز
شــدهاند؛ رکورد صددرصد برد برای اوله گونار.
حال آنکه مورینیو در این فصل برای کسب 4
برد اخیــر تیمش در لیگ برتر  12هفته زمان
الزم داشــت! پل پوگبا هم که در نظر مورینیو
دیده نمیشــد و در  3بازی آخــر مورینیو در
لیگ برتر تنها یک بار بــه عنوان یار تعویضی
وارد زمین شد اکنون به همان بازیکن خالق و
گلزن ســابق تبدیل شده است .حاال او در این
فصــل روی  13گل تیمــش تاثیرگذار بوده و
برای رسیدن به رکورد بیشترین گل زدهاش در
طول یک فصل تنها به یک گل دیگر نیاز دارد.
او تحت نظر مربی نروژی برای رسیدن به تعداد
گل و پاس گل تقریبا به یکچهارم زمانی نیاز
داشته که در دوران حضور آقای خاص داشته
اســت .آمار خلق موقعیت و شــوتزنی او نیز

لیاندرو پاردس و نیکوال بارال از زنیت و کالیاری 2 ،هافبکی هستند
که چلسی برای تقویت خط میانی خود آنها را دنبال میکند .فابره
حاال پس از سالها حضور در لیگ برتر با پیراهن آرسنال و چلسی،
ماجراجویی تازهای را در موناکو آغاز میکند .پس از رســمی شدن
ایــن انتقال صحبتی از جزییات آن به میــان نیامد اما حاال اعداد و
ارقام آن مشخص شده .به نقل از منابع اسکای ،با وجود اینکه هیچ
کدام از  2باشگاه به جزییات انتقال اشارهای نکرده اما بندهایی از آن
مشخص شده است .اگرچه فابرگاس هنوز تحت قرارداد با چلسی بود

به شــکل قابل توجهی بهبود یافته .مهمترین
مشکل این فصل یونایتد بیثباتی در خط دفاع
بوده اســت .آنها که فصل قبــل آمار خوبی
در دفاع داشــتند و دخهآ موفق شد دستکش
طالیی را ببرد ،در این فصل در فاز دفاعی بسیار
بد عمل کردهاند .کلینشیت مقابل نیوکاسل،
تنها کلینشیت این تیم در  17مسابقه گذشته
در لیــگ برتر بود .یونایتــد فصل پیش از نظر
کلینشیت در رده اول لیگ قرار گرفت اما این
فصل در رده شــانزدهم است .با این وجود تیم
بعد از حضور سولسشر از نظر دفاعی بهتر شده
و در بازی با ردینگ هم کلینشیت کرد .مهمتر
اینکه یونایتد حاال تیمی متحدتر و با روحیهتر
نسبت به قبل نشــان داده است .یونایتد برای
اولین بار از فصل  2008که قهرمان اروپا شــد
توانسته در  5مســابقه پیاپی بردی با اختالف
بیش از یک گل به دســت آورد .اوله گونار در
طول هفته گذشــته نیز تیمش را برای سفری
روحیهبخش به دبی برد تا با روحیهای مضاعف
به جنگ با تاتنهام بروند.

اما این انتقال به نوعی آزاد است و موناکو مبلغی به چلسی پرداخت
نمیکند اما بندهای پاداشی در قرارداد ذکر شده که در صورت فعال
شدن فوایدی برای چلسی خواهد داشت .به عنوان مثال رسیدن به
حد مشخصی از بازی ،حتی گل یا پاس گل میتواند در فعال شدن
بندهای پاداش موثر باشد .بنابراین چلســی در درازمدت میتواند
از انتقال فابرگاس به لیگ دســته یک فرانســه درآمد داشته باشد.
همچنین قرارداد هافبک اســپانیایی با موناکو  3سال و نیم اعتبار
خواهد داشت.

رئال هنوز هری کین را میخواهد

هری کیــن اطالعاتی به دســت آورد تا بتواند
طی ماههای آینده مذاکرات را با باشگاه لندنی
آغاز کند .پاسخ باشگاه تاتنهام برای رئالمادرید
چندان دلگرمکننده نبود زیرا آنها برای فروش
کاپیتــان خود  350میلیون یــورو میخواهند!
تاتنهام میداند کــه رئالمادرید برای پر کردن
جای خالی بازیکنی چون کریستیانو رونالدو که

اللیگا
رایووایکانو  – 4سلتاویگو 2
لوشامپیونا
کن یک – لیل 3
لیون یک – ریمز یک
دوستانه ملی
فنالند یک – استونی 2
سوئد  – 2ایسلند 2
دوستانه باشگاهی
فرانکفورت  – 2سن پائولو یک
هوفنهایم  – 2اندرلخت 3
دورتموند  – 2فاینورد یک
آنتالیااسپور یک – پارتیزان یک
لورکوزن  – 3زوله یک
آیندهوون  – 2کالب بروژ یک
شالکه  – 2خنت 2
فنرباغچه  – 3آلکمار 2
مونشنگالدباخ صفر – استانداردلیژ 2

برنامه

سسک فابرگاس به موناکو پیوست
سســک فابرگاس پس از جدایی از چلســی روز گذشته با باشگاه
موناکوی فرانســه قرارداد امضا کرد .فابرگاس پــس از انجام ۵۰۱
مســابقه در لیگ انگلیس برای دومین بار این کشــور را ترک کرد
تــا این بار با تیری آنری ،همتیمی ســابق خود در موناکو همکاری
کند .این هافبک  ۳۱ســاله راهی تیم رده نوزدهم جدول ردهبندی
لوشــامپیونا شــده و احتماال در بازی با المپیک مارسی برای اولین
بــار برای تیم جدیدش به میدان میرود .چلســی روند این انتقال
را تا پیدا کردن جانشــینی برای این بازیکن به تاخیر انداخته بود.

اسکوربورد

هر فصل  50گل به ثمر میرســاند به مهاجمی
چــون کین نیاز دارند و بــه همین علت چنین
رقمی را اعالم کردهاند .دنیللوی به سرســخت
بودن در مذاکرات مشــهور است و رئالمادرید
در پروســه خرید لــوکا مودریــچ و گرت بیل
این موضوع را بــه خوبی حس کرده بود .لوس
بالنکوس اخیرا جهت خرید کریستین اریکسن

نیز ابراز عالقه کرده بود که اسپرز روی هافبک
دانمارکی خود تــگ  250میلیون یورویی قرار
دادند .رئالمادرید در واکنش به پاســخ تاتنهام
میخواهد پیش از گرفتــن تصمیمی بزرگ تا
پایان فصل صبر کنــد و ببیند آیا تیم میتواند
جامی کســب کند یا خیر .تاتنهــام نیازی به
فروش هــری کین نمیبیند و رئالمادرید برای
جذب کاپیتان تاتنهام کار بســیار ســختی در
پیش دارد.

لیگ برتر
اورتون – بورنموث
تاتنهام – منچستریونایتد
اللیگا
اتلتیکومادرید – لوانته
بیلبائو – سویا
بارسلونا – ایبار
بتیس – رئالمادرید
لوشامپیونا
نانت – رن
تولوز – استراسبورگ
دیژون – مونپلیه
مارسی – موناکو
جام حذفی ایتالیا
تورینو – فیورنتینا
اینتر – بنونتو
ناپولی – ساسولو

سوژه
تمدید قرارداد مسنترین
فوتبالیست حرفهای دنیا

در ســالهای اخیر میان فوتبالدوســتان نام
کازیوشــی میورا ،فوتبالیســت ژاپنی به خاطر
رکــورد عجیبی که دارد زیاد شــنیده شــده و
اولین ژاپنی تاریخ ســری آ در میانســالی نیز
بــه فوتبال حرفــهای و گلزنی ادامــه میدهد.
کازیوشــی میــورای ژاپنی در  51ســالگی به
عنوان مسنترین فوتبالیســت حرفهای جهان
قراردادش را برای یک ســال دیگر با یوکوهاما
افسی تیم دسته دومی ژاپن تمدید کرد .میورا
در ســال  1990هنگامی کــه بازیکنانی چون
تونیکروس و داوید دخهآ به تازگی متولد شده
بودند ،برای نخســتین بار در تیم ملی ژاپن به
میدان رفت .وی  4ســال بعد به جنوا پیوست
و به نخســتین ژاپنی تاریخ سری آ تبدیل شد.
میورا در سال  2000و در سن  33سالگی پس
از  88بــازی و زدن  55گل برای تیم ملی ژاپن
بازنشستگی خود از بازیهای ملی را اعالم کرد.
میورا همچنین در ســن  50سالگی توانست به
مســنترین گلزن حرفهای تاریخ فوتبال تبدیل
شود .این مهاجم کهنهکار در سال  2005و در
 38سالگی به باشگاه یوکوهامای ژاپن پیوست و
تا به امروز در این تیم حضور دارد.

