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شیطنتهای دنبالهدار رقیب بارسا
مارســلو ،دفاع وسط لیون که سهشــنبه هفته گذشته با تیمش در
لیگ قهرمانان اروپا با لیونل مســی و یارانــش بازی کرده میگوید
بازی مقابل کیلیان امباپه را دشــوارتر از دفاع مقابل لیونل مســی
میداند .ماجرای طعنهزدنهــای مدیران و بازیکنان لیون به لیونل
مسی ،ســتاره بارســا همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد بعد از
تســاوی یک-یک  2تیم در بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا لیون قصد دارد با ایجاد جنگ روانی با لیونل مسی این
ستاره بزرگ بارسلونا را پیش از بازی برگشت  2تیم در نوکمپ تحت
فشار قرار بدهد .این داســتان اولین بار توسط رئیس باشگاه لیون،

در جریان یک بازی بسکتبال دانشگاهی در آمریکا زیون ویلیامسون،
در حال حمله به سمت حلقه حریف ،سعی کرد پای چپ خود را برای
پرش روی زمین حایل کند که ناگهان کفش ورزشــی نایکی او پاره
شد و پایش از سوراخ بزرگی که در کفش درست شده بود بیرون
زد .ایــن اتفاق منجر به مصدومیت این بازیکن شــد و برند نایکی
بالفاصله در شبکههای اجتماعی با حمالتی همهجانبه مواجه شد و از
هر سو هدف شدیدترین بمبارانهای تبلیغاتی قرار گرفت.

هواداران والنسیا در دیدار تیمشان برابر سلتیک در لیگ اروپا که معتقد
بودنــد دنی پارخو ،هافبک اســپانیایی باید برای این دیدار اســتراحت
میکرد ،صفحه ویکیپدیای او را تغییر دادند و نوشتند که این بازیکن در
بیستونهم فوریه  ۲۰۱۹در دیدار برابر سلتیک در ورزشگاه مستایا جان
خود را از دست داده!

به غیر از فینــال جامجهانی میتوان گفت هیچ دیدار مهمی باقی نمانده
تا علیرضا فغانی به قضاوت آن نپرداخته باشــد .او که این روزها یکی از
مهمترین داوران دنیای فوتبال محسوب میشود در روزهای اخیر یکی
از مهمترین و البته عجیبترین تصمیــم دوران حرفهای خود را گرفت
و آن هــم فعالیت به عنوان داور پشــت دروازه در دیدار دیروز  2تیم
پدیده-سپیدرودبود.

فاز جدید جنگ روانی لیون علیه مسی

ژان میشل آوالس آغاز شد که ادعا کرد تیم او هر بار مقابل بارسلونا
قرار گرفته با مســی که خیلی فوقالعاده باشــد روبهرو نشده است.
رئیس باشــگاه لیون در ادامه صحبتهایــش برای هرچه ناراحتتر
کردن مسی مدعی شــده بود بهترین و خطرناکترین بازیکنی که
باشگاه او تاکنون مقابلش قرار گرفته کریستیانو رونالدو بوده .حاال به
نظر میرســد نوبت طعنه زدن بازیکنان لیون به مسی است چراکه
مارسلو ،دفاع وسط باشگاه فرانسوی هم که حاال تجربه دفاع مقابل
امباپه و مسی را دارد ،بازی مقابل کیلیان امباپه را به مراتب سختتر
از دفاع برابر لیونل مسی میداند .مارسلو در گفتوگو با گل داتکام

گفت« :بازیکنانی که من اخیرا مقابلشــان بازی کردهام همه سطح
باال بودهانــد .در فصل جاری وقتی مقابل امباپــه قرار گرفته بودم
حســابی به زحمت افتادم .اما مسی روز سهشنبه خیلی خوب بازی
نکرد .اما امباپه چه با ســرعت انفجــاریاش ،چه با جاگیریهایش،
چه با درگیریهای مســتقیمش با مدافعان ،کار را برای یک مدافع
واقعا سخت میکند .من شــک ندارم او به زودی تبدیل به بهترین
فوتبالیست دنیا میشــود .امباپه فقط باید روی بعضی از جنبههای
بازیاش کار کند تا با مســی و رونالدو قابل مقایسه باشد ولی همه
میبینیم که او با چه سرعتی پیشرفت میکند».

دردسر جدید ساری

چلسی محروم از
 2پنجره نقلوانتقاالتی
هنوز چنــد ســاعتی از پیروزی
پنجشنبه شب چلسی مقابل مالمو
در لیگ اروپا و صعودش به مرحله بعدی نگذشته
بود که خبر جریمهای سنگین از سوی فیفا گریبان
تیم تازه جان گرفته مائوریتزیو ســاری را گرفت؛
محرومیت تیم لندنی از  2پنجره نقلوانتقاالتی!
در واقع باشگاه چلســی به دلیل زیر پا گذاشتن
قوانین در جذب بازیکنان زیر  ۱۸ســال ،توسط
فیفا از خرید بازیکن برای  2پنجره نقلوانتقاالت
محروم شــده اســت .بدین ترتیب این باشگاه تا
تابســتان  ۲۰۲۰اجازه خرید بازیکن ندارد .عالوه
بر این چلســی باید  500هــزار یورو هم جریمه
بپردازد؛ حکمی که انتظار میرود باشــگاه لندنی
علیه آن فرجامخواهی کند .باشــگاه چلسی یکی
از باشگاههایی است که بیشترین بازیکنان قرضی
را در سایر باشگاههای اروپایی دارد که بیشتر آنها
بازیکنان نوجوانی هستند که در سنین پایین به
خدمت گرفته شــده و به باشگاههای دیگر قرض
داده میشــوند امــا به نظر میرســد اکنون این
سیاست برای باشگاه لندنی دردسرساز شده است.

شرایط پیچیده بازیکنان تیم
صعود بــه مرحله بعدی لیگ اروپــا میرفت که
کمــی از آالم آبیهای لنــدن در هفتههای اخیر
بکاهد اما این خوشحالی دوام چندانی نداشت .با
توجه به محرومیت چلسی ،حاال شرایط بازیکنان
این تیم هم پیچیده به نظر میرسد .در حالی که
انتظار میرفت بازیکنانی مثــل هازارد ،ویلیان یا
هادسوناودوی تیم را ترک کنند ،حاال بسیار بعید
به نظر میرســد که اجازه جدایی به کسی داده
شود و احتماال بازیکنان کنونی تا تابستان ۲۰۲۰
در لندن خواهند ماند .عالوه بر این وضعیت برای
ســرمربی ایتالیایی این تیم نیــز بغرنجتر از قبل
خواهد شد چراکه رسانههای انگلیسی در این چند
روز بحــث احتمال اخراج او را مطرح کردهاند و از
زیدان به عنوان جانشین وی خبر دادهاند .ساری
پس از صعود در یورولیگ به خبرنگاران درخصوص
شــایعه اخراجش گفته بود« :راستش را بخواهید
من عالقهای ندارم به این چیزها گوش بدهم .باید
به صورت کلی بــه کارم نگاه کنم وگرنه آن را بد
انجام میدهم .بنابراین به کارم ادامه میدهم و تا

قرعهکشی یکهشتم نهایی لیگ اروپا
قرعهکشی دومین مرحله حذفی رقابتهای لیگ
اروپا دیروز در مقر یوفا در شــهر نیون سوئیس
برگزار شــد تا  16تیم راهیافته به این مرحله از
جمله زنیت ســنپترزبورگ که ســردار آزمون
را در اختیار دارد ،رقبای خود را بشناســند .در

این مرحله زنیت روســیه باید به مصاف ویارئال
اسپانیا ،تیم بحرانزده اللیگا که هماکنون در رده
هجدهم جدول ایستاده ،برود .دیناموزاگرب که
صادق محرمی را در اختیار دارد قرعه سختتری
دارد چراکه حریف بنفیکای پرتغالی شده است.

اسکوربورد
لیگ اروپا
آرسنال  – 3باتهبوریسف صفر
دیناموزاگرب  – 3ویکتوریاپلژن صفر
ردبول سالزبورگ  – 4کالب بروژ صفر
ناپولی  – 2زوریخ صفر
فرانکفورت  – 4شاختاردونتسک یک
والنسیا یک – سلتیک صفر
زنیت سنپترزبورگ  – 3فنرباغچه یک
ویارئال یک – اسپورتینگ یک
اینتر  – 4راپیدوین صفر
گنک یک – اسالویاپراگ 4
لورکوزن یک – کراسنودار یک
چلسی  – 3مالمو صفر
بتیس یک – رن 3
دیناموکیف یک – المپیاکوس صفر
بنفیکا صفر – گاالتاسرای صفر

برنامه

جایی که خودم اطالع دارم اتفاقی نیفتاده اســت.
مدام میشــنوم که مردم در این فصل از آرسنال
تمجید میکنند امــا آنها به فینال جام اتحادیه
نرســیدهاند و در لیگ برتر هم از ما کمتر امتیاز
دارند و در لیگ اروپا هم وضعیتشان شبیه ماست.
پس نمیفهمم چرا مردم طوری رفتار میکنند که
اگر ما فصل بســیار بدی داشتهایم ،فصل آرسنال
تحسینبرانگیز بوده .درست است که تیم ما فراز
و نشــیبهای زیادی داشته اما با توجه به اینکه
این اولین فصل حضور من در چلســی است ،فکر
میکنم که این اتفاق قابل قبول باشد .من هدایت
تیمی را بر عهده گرفتم که فصل گذشــته با 70
امتیاز پنجم شده بود ».ســرمربی چلسی درباره
شایعهای که اخیرا درباره احتمال روی کار آمدن او
به جای اوزهبیو دیفرانچسکو ،سرمربی تیم فوتبال
رم منتشر شــده هم گفت« :شایعاتی درباره شام
خوردنم با بالدینی شنیدهام اما آخرین چیزی که
من از بالدینی شنیدهام این بوده که او به آفریقای

جنوبــی رفته اســت .من برای شــام خوردن به
آفریقای جنوبی نمیروم .میتوانم بگویم که این
خبر چرند است!»
بیانیه فیفا
باشگاه چلسی در بند  29قانون  19نقلوانتقاالت
در مورد بازیکنان نوجوان تخطی کرد .همچنین
از بنــد  18در رابطه بــا  2توافقی که در مورد به
خدمت گرفتن بازیکنان نوجوان بود که باعث شد
باشــگاههای دیگر در زمینه نقلوانتقاالت تحت
تاثیر قرار بگیرند .کمیته انضباطی باشگاه چلسی
را از به خدمت گرفتن بازیکن جدید در  2پنجره
نقلوانتقاالت بعــدی پیاپی به طور کامل محروم
میکند .این محرومیت به طور کلی شامل باشگاه
به جز تیمهای بانوان و فوتســال میشود اما مانع
جدایی بازیکنان از این باشــگاه نیست .همچنین
اتحادیــه فوتبال انگلیس هم بــه دلیل تخطی از
قوانین مشابه  400هزار یورو جریمه شد و مدت 6
ماه فرصت دارد تا این موضوع را حل کند.

ویارئال حریف تیم آزمون شد

بر این اساس برنامه دیدارهای مرحله یکهشتم
نهایی لیگ اروپا به شرح زیر است.
چلسی (انگلیس)  -دیناموکیف (اوکراین)
اینتراخت فرانکفورت (آلمان)  -اینتر (ایتالیا)
دیناموزاگرب (کرواسی)  -بنفیکا (پرتغال)

ناپولی (ایتالیا)  -سالزبورگ (اتریش)
والنسیا (اسپانیا)  -کراسنودار (روسیه)
سویا (اسپانیا)  -اسالویا پراگ (جمهوری چک)
آرسنال (انگلیس)  -رن (فرانسه)
زنیت (روسیه)  -ویارئال (اسپانیا)

لیگ برتر
برنلی – تاتنهام
نیوکاسل – هادرسفیلدتاون
بورنموث – ولورهمپتون
لسترسیتی – کریستال پاالس
اللیگا
ختافه – رایووایکانو
سویا – بارسلونا
آالوس – سلتاویگو
بیلبائو – ایبار
سری آ
تورینو – آتاالنتا
فروسینونه – رم
بوندسلیگا
فرایبورگ – آگزبورگ
بایرنمونیخ – هرتابرلین
مونشنگالدباخ – ولفسبورگ
ماینتس – شالکه
دوسلدورف – نورنبرگ

مودریچ با رئال تمدید میکند

ل اخیرا برای تمدید قرارداد با لوکا مودریچ تا سال
رئا 
 2021به توافق رسیده است .بدین ترتیب کهکشانیها
از اینکه دارنده فعلی توپ طالی دنیا را تا آستانه 36
سالگی در برنابئو حفظ خواهند کرد ،اطمینان حاصل
میکنند و از طرف دیگر به تمام شایعاتی که از انتقال
احتمالی این ســتاره به تیمی دیگر که در راس همه
آنها اینتر صحبت میکردند ،پایان میدهند؛ احتمالی
که هیچ وقت مد نظر مودریچ نبود.

