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مسی پنالتی زد و نزد!

رکورد جدید اعجوبه آرژانتینی
لیونل مســی که هفته گذشــته برابــر بیلبائو نــوار گلزنیهای
متوالیاش در اللیگا پاره شــده بود ،شنبه شــب برابر وایادولید
توانســت بار دیگر به مســیر گلزنی برگردد .او دقیقه  43بازی
از روی نقطه پنالتی موفق شــد برای بارســا گلزنی کند و تعداد
گلهایش را به عدد  22برســاند .او 10پاس گل نیز داده است.
کاپیتان آبیو اناریها در تمام رقابتهای این فصل هم به آمار30
گل زده رســید تا برای یازدهمیــن فصل متوالی به مرز  30گل
زده برسد .او  22گل در اللیگا 6،گل در لیگ قهرمانان و  2گل
هم در کوپا دلری به ثمر رسانده است .این پنجمین گل متوالی
مســی در نوکمپ نیز بود .او در این فصل از اللیگا  9بازی برای
مراســم تدفین امیلیانو ساال ،مهاجم فقید کاردیفسیتی ،دیروز در
زادگاهش در آرژانتین برگزار شــد .جمعیت نسبتا زیادی از مردم
زادگاه امیلیانو در این مراســم حضور داشــتند و همینطور نیل
ف سیتی و کن چو ،مدیر اجرایی باشگاه نیز
وارناک ،سرمربی کاردی 
در این مراسم شرکت کردند .همچنین از باشگاه نانت نیز نیکوالس
پالویس و لویک مورین ،از مدیران ارشــد باشــگاه در این مراسم
حضور داشتند.

نیمکتنشــینیها ی
متوالــی اوزیــل در
آرســنال و حقــوق
بــاالی ایــن هافبــک
آلمانی باعث شــده
اخبار زیادی درمورد
احتمال جدایــی او در
تابستان ســال 2019
منتشر شــود .اما حاال
اوزیــل بــا نــگارش
جملهای معــروف از
دنیــس برگکمــپ،
ستاره هلندی و سابق
آرسنال ،به نوعی این
شــایعات را رد کرده
و آرســنال را تیمــی
خوانــده که بــه آنجا
تعلق دارد.

سر الکس فرگوسن ،اسطوره بازنشسته منچستریونایتد به نیمکت این تیم
باز خواهد گشت و بر روی نیمکت شیاطین سرخ خواهد نشست .فرگی
به بهانه بیستمین ســالروز فتح سهگانه توسط منچستر یونایتد بر روی
نیمکت منچســتریها مینشیند و هدایت این تیم را مقابل اسطورههای
بایرنمونیخ آلمان برعهده خواهد گرفت.

به بهانه مصاف یونایتد و چلسی در جام حذفی

پیروزی ،مرهمی بر
زخم ساری و سولسشر

امشب اســتمفوردبریج میزبان
دوئلــی حســاس از ســری
رقابتهــای افایکاپ یا همــان جام حذفی
انگلیس است .در  3فصل اخیر حداقل یکی از
 2تیم چلســی یا یونایتد در فینال جام حذفی
حاضر بودهاند ،اما ایــن موفقیتهای آنها در
قدیمیتریــن تورنمنت تاریخ فوتبال بیشــتر
نشانگر تفاوت قدرت تیمهای بزرگ لیگ برتر
با باقی تیمهاســت ،تا عالقه و عطش چلسی و
یونایتد برای فتح این جام .اما جدال امشب 2
تیم در اســتمفوردبریج ،که تکرار فینال فصل
پیش اســت ،معنایی ورای یــک بازی و پیش
رفتــن در یک جام بــرای مربیانشــان دارد.
درواقع این بازیایست که برای  2مربی اهمیت
بیشــتری دارد تا برای تیمهایشان .اوله گونار
سولسشر هفته پیش اولین شکستش در مقام
مربی موقت یونایتــد را تجربه کرد و برابر تیم
توماس توخل در اولدترافورد زانو زد .در سوی
دیگر منابع مختلفی خبر دادهاند که مائوریتسیو
ساری فقط یک ماه دیگر وقت دارد تا خودش
را نجات دهد و خاطره شکســتهای سنگین
برابر بورنموث و منچسترســیتی را به دســت
فراموشــی بســپارد .معموال هیچ تکبازیای

چنین تاثیر عمیقی ندارد .با اینحال این بازی
فرصتی برای ریکاوری به سولسشــر و ساری
میدهد ،برای بازیافتن خودشان و بازگشت به
راه پیروزی .تاتنهام ،آرسنال و لیورپول ،هر سه
از این جام حذف شدهاند ،سرنوشتی که در این
دور در انتظار یکی از  2تیم چلســی یا یونایتد
هم خواهد بود .بدینترتیب راه تیمهایی چون
برایتون ،ولوز ،پاالس و واتفورد برای رســیدن
به نیمــه نهایی ،یا حتی با قرعــهای خوب تا
فینال ،چندان دشــوار نخواهد بود .از شــروع
دوران لیگ برتر این  4تیم روی هم فقط یک
بار فینال افایکاپ را تجربه کردهاند (پاالس
مقابل یونایتد در آخریــن فصل لویی فنگال
که با پیروزی  -۲یک تیمش به پایان رســید)
و آخرین عنوان مهمی که به دســت آوردهاند
به ســال  ۱۹۸۰بر میگردد .اینکه باشگاهها
درآمدزایی لیگ برتر را هدف اصلیشــان قرار
دهند قابل درک است ،اما دیدگاه هواداران این
نیست .موفقیت از نگاه تماشاگران و هواداران
جام بــردن و لذت قهرمانی اســت ،خاطرهای
که تا آخر عمر برایشــان عزیز باقی بماند۲۵ .
ســال دیگر هیچیک از هواداران ولورهمپتون
یا واتفورد با خودشان نخواهند گفت یادش به

خیر فصلی که با خیال راحت هشــتم شدیم.
رســیدن به فینال جام حذفی اما خاطرهایست
که تا ابد پــا برجا میمانــد .از این منظر این
باشــگاههای لیگ برتری ،بخصــوص در این
فصل ،مدیون هوادارانشــان خواهند شــد اگر
بیشترین تالششــان برای پیش رفتن در جام
حذفی را نکنند.
مهمترین دوئل امشب
بزرگترین دوئل امشــب را بایــد رویارویی
پل پوگبــا و انگولو کانته بدانیــم 2 .هافبک
فرانسوی منچســتر یونایتد و چلسی در دور
پنجم جام حذفــی برابر هم به زمین میروند
تا سرنوشــت این بازی جذاب را تعیین کنند.
یونایتد بعد از شــروع رویاییاش با اوله گونار
سولسشر ،هفته گذشــته اولین شکستش در
ســال جدید را تجربه کرد و برابر پاریســن
ژرمــن در اولدترافورد زانــو زد .پوگبا در این
بازی با یارگیری ســفت و سخت مارکینیوش
موفق نشد تاثیر همیشگیاش را برای تیمش
داشــته باشــد .بعد از اخراج خوزه مورینیو و
سر کار آمدن سولسشر ،آزادی عمل پوگبا در

بعد هجومی بســیار بیشتر شده ،تا جایی که
بین بازیکنانی که حداقل این فصل ۱۰بار در
ترکیب اصلی تیمهایشــان در بازیهای لیگ
به زمین رفتهاند ،هیچکس بیشــتر از او شوت
به دروازه نداشــته .کانته کــه البته هافبکی
کامال متفاوت نسبت به پوگبا هست هم هفته
خوبی را پشتسر نگذاشــت و در شکست ۶
 صفر تیمش برابر منچسترســیتی به شکلغریبی خســته و بدون انرژی همیشــگی به
نظر میرسید .مائوریتســیو ساری به هافبک
فرانســویاش برای بازی در لیگ اروپا مقابل
مالمو استراحت داد تا او انرژی خودش را برای
یک جدال بزرگ با هموطنش دوباره به دست
بیاورد .با توجه بــه اینکه جورجینیو هافبک
اصلی نزدیک به خط دفاعی چلســی اســت،
میتوان تصور کرد ساری هم مثل طرحی که
توماس توخل داشت ،از کانته بخواهد مسئول
مســتقیم مهار پوگبا شــود .در صورت پدید
آمدن چنین شــرایطی ،دوئــل کانته و پوگبا
میتواند جریان بــازی و در نهایت نتیجهاش
را رقم بزند.

تولد یک فن باستن جدید در روسونری

رکوردهای اعجابآور پیونتک در میالن

پایان تلخ یک هفته جنجالی برای راموس

ســرخیو راموس در شکســت دیروز رئال برابر خیرونا به نوعی نقش اول را ایفا
کرد .کاپیتان رئال که پس از بازی با آژاکس و به دلیل کارت زرد عامدانهای که
دریافت کرده بود به سوژه خبری داغ رسانهها بدل شده بود و حرفو حدیثهای
زیادی در مورد محرومیتش به گوش میرسید ،دیروز و در بازی برابر خیرونا هم با
دریافت  2کارت زرد اخراج شد .او ابتدا با خطای هند عامدانه مانع گل شدن توپ
بازیکن خیرونا شد و یک پنالتی به حریف داد که به گل تساوی این تیم منجر
شد .در دقایق پایانی نیز به دلیل حرکت خطرناک روی بازیکن خیرونا کارت زرد
دوم را گرفت و از بازی اخراج شد .بهاینترتیب او بازی با لوانته را از دست خواهد
داد و میتواند با خیالی آسوده در الکالسیکو به میدان برود.

بارسا در نوکمپ انجام داده و درمجموع 13گل نیز به ثمر رسانده
است .مسی نه تنها بهترین گلزن اللیگاست که در جدول کفش
طــا نیز با  3گل باالتر از رونالدو در صدر قرار دارد .فوقســتاره
آبیو اناریها در این بازی حتی میتوانســت دبل کند اما پنالتی
دقیقه  84او را جوردی ماســیپ ،گلــر وایادولید به زیبایی مهار
کرد و درواقع لئو هم پنالتــی زد و هم نزد! دقیقه  83بازی بود
که با خطای مدافع وایادولید روی کوتینیو ،بارسا صاحب دومین
پنالتی خود در بازی شــد .مسی پشت توپ ایستاد اما ضربه او را
جوردی ماســیپ به زیبایی مهار کرد و در برگشت نیز ضربه سر
او را بیاثر کرد .این دوازدهمین پنالتی مسی در اللیگا بود که از

دســت میرفت .از  62پنالتیای که مسی در اللیگا زده12 ،تای
آنها به گل تبدیل نشدهاند؛ به عبارتی از هر  5پنالتی مسی در
اللیگا یکی از دست رفته است .از  86پنالتی مسی برای بارسا در
همه رقابتها نیــز 20پنالتی او راهی به دروازه پیدا نکردهاند .با
احتساب بازیهای ملی ،تعداد پنالتیهای از دست رفته مسی به
 25میرسد 107 :پنالتی؛  82ضربه تبدیل به گل و  25ضربه از
دســت رفته .پیش از بازی شنبه شب ،مسی در جام جهانی برابر
ایسلند پنالتی خود را از دست داده بود .اولین پنالتیای که او از
دســت داد نیز به سال  2008و بازی رفت یکچهارم نهایی کوپا
دل ری برابر ویارئال برمیگردد.

مهاجم سابق جنوا ،رویاییترین شروع یک بازیکن

در تاریخ باشگاه میالن را رقم زده است .کریستوف
پیونتک لهســتانی ،نه حاال که به میالن پیوسته
بلکه از ابتدای فصل ،وقتی پیراهن جنوا را به تن
داشــت ،خودش را رقیب کریس رونالدوی بزرگ
در جدال آقای گلی معرفی کرد .او در پایان فصل
گذشته پس از ترک کراکویا در زادگاهش به جنوا
پیوســت و در طول یک نیمفصل با زدن  13گل
در  19بــازی ،خودش را بــه عنوان مدعی جدی
آقای گلی مطرح کرد .خیلی زود خریدار دســت
بــه نقدی به نام میالن پیدا شــد و پیونتک را با

مبلغ  35میلیون یورو به خدمت گرفت .آغاز این
ســتاره جوان در روســونری باورنکردنی است؛ 4
حضور ثابت و  6گل! با این آمار ،او بهترین شروع
یک بازیکن در تاریخ میالن را به ثبت رســانده؛
باالتر از اسطورههایی مثل فنباستن ،اینتزاگی و
نوردال آن هم با تنها  23ســال ســن .به عبارت
بهتر ،پیونتک پس از ثبت  2گل در جریان برتری
 - 3یــک میالن مقابل آتاالنتا بــه رکورد زدن 6
گل در 310دقیقه بازی برای میالن رســید .هیچ
بازیکنی در تاریخ باشکوه روسونری سریعتر از او 6

گله نشد .گونار نوردال ،مهاجم افسانهای سوئدی
قرمزو مشکیپوشــان طــی  419دقیقه 6 ،گل
برای میالن به ثمر رســانده بود .نفر سوم لیست
ماریو بالوتلی اســت که طی  433دقیقه 6 ،گله
شــد .پیونتک این  6گل را بــا تنها  18موقعیت
گلزنی به ثبت رســانده و این یعنی ساختن یک
گل از هر  3موقعیت! با این اوصاف حاال هواداران
میالن در سنســیرو یک فنباســتن جدید را به
نظاره نشستهاند؛ مردی که عالوهبر شم گلزنی باال،
قدرت بدنی مناسبی هم دارد.

اسکوربورد
جام حذفی انگلیس
برایتون  – 2دربیکانتی یک
ویمبلدون صفر – میلوال یک
نیوپورت یک – منچسترسیتی 4
اللیگا
سلتاویگو یک – لوانته 4
رایووایکانو صفر – اتلتیکومادرید یک
سوسیداد  – 3لگانس صفر
بارسلونا یک – وایادولید صفر
سری آ
کالیاری  – 2پارما یک
آتاالنتا یک – میالن 3
بوندس لیگا
شالکه صفر – فرایبورگ صفر
اشتوتگارت یک – الیپزیش 3
ولفسبورگ  – 3ماینتس صفر
هوفنهایم  – 3هانوفر صفر
هرتابرلین یک – وردربرمن یک
لوشامپیونا
مارسی  – 2آمیا صفر
موناکو یک – نانت صفر
آنژه  – 3نیس صفر

برنامه
جام حذفی انگلیس
چلسی – منچستریونایتد
اللیگا
هوئسکا – بیلبائو
سری آ
رم – بولونیا
بوندسلیگا
نورنبرگ – دورتموند

سوژه
مبلغ پیشنهادی برای خرید سهام یونایتد

 3 .8میلیارد پوند!

محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان مصرانه به دنبال
خرید باشگاه منچســتریونایتد از خانواده گلیزرها،
مالکان آمریکایی این باشــگاه انگلیسی است ،برای
همین پیشنهاد اغواکننده  3 .8میلیارد پوندی را به
این خانواده ارائه کرده است .ولیعهد عربستان امیدوار
است بتواند از فصل آینده مالکیت این باشگاه را در
اختیار بگیرد .نشریه انگلیسی «سان» به نقل از منابع
نزدیک به خانواده گلیزرها خبر داد ،مالکان باشگاه
منچســتریونایتد مخالف فروش این باشــگاه لیگ
برتری هستند اما پیشنهاد ارائه شده توسط ولیعهد
عربستان ممکن است آنها را وسوسه کند .خانواده
گلیزرها در ســال  2003باشگاه منچستریونایتد را
در ازای 790میلیــون پوند خریدند و درصورتی که
با پیشنهاد محمد بنســلمان موافقت کنند2 .2 ،
میلیارد پوند ســود خواهند کرد .ولیعهد عربستان
سال گذشته هم خواهان خرید سهام باشگاه یونایتد
بود اما مالکان آمریکایی این باشــگاه به دلیل نقش
داشــتن دولت عربستان در مرگ جمال خاشقچی،
روزنامهنگار منتقد رژیم سعودی در سفارت عربستان
در اســتانبول ترکیه ،پیشــنهاد این عضو خانواده
سلطنتی را رد کردند .خانواده سلطنتی عربستان که
ثروتشان  850میلیارد پوند تخمین زده شده ،قصد
دارد در دنیای فوتبــال با همتایان قطری و اماراتی
خــود به رقابت بپردازد .ناصر الخلیفی قطری مالک
باشگاه پاریســنژرمن است و در سوی دیگر شیخ
منصور اماراتی نیز مالک باشگاه منچسترسیتی است.

