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وقتی هواداران حریف ایستاده تشویقت میکنند!

مسی غول چراغ
جادوی بارسا

مهاجم ریزنقش بارسا بار
دیگر با عملکرد درخشانش
شــبی باشــکوه برای آبیاناریها رقم زد.
بارسا در یک شب رویایی توانست  3امتیاز
با ارزش را در زمین بتیس به دست بیاورد
و فوقستاره آرژانتینی هم یک هتتریک
بــه یادماندنی دیگر و رکوردهای جدیدی
را به ثبت رســاند .بارســا میدانســت با
توجه به شکســت اتلتیکو این فرصت را
دارد تا حاشــیه امنیتش در صدر جدول
را بــه  10امتیاز افزایــش دهد به همین
خاطر با تمام قوا برابر بتیس حاضر شــد.
فوقســتاره آرژانتینــی در نیمــه اول با
درخشــش خود  2گل وارد دروازه بتیس
کرد تا مسیر پیروزی آبیاناریها را هموار
کند .پس از اینکه گــواردادو دقیقه 18
روی آرتور خطا کرد بارســا به یک ضربه
کاشته دست یافت و مسی توانست با یک
ضربه استثنایی دروازه بتیس را باز کند .او
توپ را به همان زوایهای زد که دروازهبان
پوشش داده بود اما ضربه به قدری دقیق
بود که کاری از دســت گلر برنمیآمد .از
فصل  2011-12این بیستوپنجمین گل
مســی از روی ضربات کاشته است که از

کل ضربات کاشته رئال( ،)24لیون(،)22
رم ،پیاسجی( )21و لیورپول( )19بیشتر
اســت .تنها یوونتوس بــا  29گل از روی
ضربات کاشــته بهتر از مسی عمل کرده
اســت .او بهترین گلــزن از روی ضربات
کاشــته در میان  5لیگ معتبر اروپاست.
مسی همچنین دقیقه  45روی پاس عالی
سوارز توانست حساب کار را -2صفر کند.
سوارز حاال با  39پاس گل به مسی از این
حیث نسبت به دنی آلوس پیشی گرفته
و بیشــترین پاس گل را به لیونل مســی
داده است .اوج هنرنمایی مسی دقیقه 85
بود ،زمانی که بازی -3یک به ســود بارسا
دنبال میشد .او روی پاسی که از راکیتیچ
دریافت کرد ،با یک ضربه چیپ استثنایی
موفق شد برای چهارمین بار دروازه بتیس
را باز کرده و یــک هتتریک دیگر را در
دوران فوتبالش به ثبت برســاند .پس از
این گل ،هــواداران بتیس یک صدا نام او
را فریاد زده و به شــدت مسی را تشویق
کردند .با این هتتریک ،مســی به اولین
بازیکن تاریخ اللیگا تبدیل شد که در یک
فصل هم در زمین ســویا و هم در زمین
بتیس یعنی  2تیم ایالــت اندلس موفق

به هتتریک شــده است .همچنین بازی
یکشنبه شب از منظری دیگر نیز اهمیت
فراوانی برای کاپیتان آبیاناریها داشت .با
پیروزی بارسا حاال هیچ بازیکنی در تاریخ
این باشگاه به اندازه ستاره آرژانتینی طعم
پیروزی را نچشیده است .با برتری بارسلونا
مقابل لیون ،لیونل مســی به رکورد ژاوی
هرناندز با  476پیروزی در لباس این تیم
رســید .این در حالی اســت که مسی در
 673بازی موفق شد به این رکورد برسد
و ژاوی در  767بازی .اولین پیروزی مسی
با لباس بارسا با تک گل دکو در دقیقه 82
مقابل اسپانیول در تاریخ  16اکتبر 2004
به دست آمد .فوقستاره آرژانتینی حاال با
 29گل در صــدر جدول گلزنان اروپا قرار
دارد و همچنان شانس اول تصاحب کفش
طالست .امباپه با  26گل در تعقیب اوست.
از تشویق بتیسیها ممنونم!
لیونل مســی که پس از زدن گل ســوم
از ســوی هواداران بتیس به شدت مورد
تشــویق قرار گرفت در پایان بازی گفت:
«از بتیسیها بســیار ممنونم .تا االن در

زمین هیچ تیمی تشــویق نشــده بودم.
اینجــا با وجــود اینکه رقیب هســتیم،
همیشــه با من خوب رفتار میکنند .این
یک پیــروزی مهم بود .این بــه ما اجازه
میدهد تا با  10امتیاز اختالف نسبت به
اتلتیکو صدرنشین باشیم .پس از شکست
اتلتیکو نمیتوانستیم چنین فرصتی را از
دست بدهیم .بتیس تیمی است که بسیار
خوب توپ را به چرخش درمیآورد اما در
هیچ مقطعی دچار سختی نشدیم .بسیار
منظم بــازی کردیم و سازماندهیشــده
حمله میکردیم .از حریف شناخت خوبی
داشتیم و سیستم بازی خودمان را مناسب
با سبک بازی این تیم انتخاب کرده بودیم.
باید برابر هر حریف با هر نوع شــیوه بازی
مهیا بود ».او در خصوص قهرمانی بارســا
در اللیگا گفت« :همــه چیز به خودمان
بســتگی دارد .هیچ چیز قطعی نیســت.
هنوز  30امتیاز دیگر باقیمانده و باید در
دیدارهای باقیمانده نیز با همین جدیت
بازی کنیــم .نباید اجازه دهیم این فاصله
امتیازی از دست برود».

یوفا و محکومیت رونالدو به
خاطر ژست منشوری

هفته گذشــته یوونتوس در زمین خود با  3گل که
توسط رونالدو به ثمر رسید ،توانست بر اتلتیکو غلبه
کرده و راهی یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان شود .در
بازی رفت ،شادی گل سیمئونه پس از گلزنی خیمنز
باعث رنجش یوونتوسیها شده بود و ستارههای این
تیم به دنبال فرصتی برای انتقام بودند و درنهایت نیز
رونالدو این کار را انجام داد .به خاطر همین ژســت
جنجالی ،یوفا علیه رونالدو پروندهای تشــکیل داد و
دیروز اعالم شد که رونالدو محکوم شده و  3روز دیگر
حکم قطعی وی اعالم خواهد شد .جریمه رونالدو هم
میتواند مالی باشــد و هم اینکه او از یکی ،دو بازی
تیمش محروم شــود که اگر اینچنین شود او بازی
مقابل آژاکس را از دست خواهد داد.

جمعه  2فروردین
مقدماتی یورو 2020
بلغارستان–مونتهنگرو
انگلیس – جمهوری چک
پرتغال – اوکراین
لوکزامبورگ – لیتوانی
آلبانی – ترکیه
آندورا – ایسلند
مولداوی – فرانسه
شنبه  3فروردین
مقدماتی یورو 2020
گرجستان  -سوئیس
جبلالطارق  -ایرلند
سوئد  -رومانی
مالت  -جزایر فارو
ایتالیا  -فنالند
لیختناشتاین-یونان
بوسنیوهرزگوین-ارمنستان
اسپانیا  -نروژ
دوستانه ملی
گواتماال  -کاستاریکا
پرو  -پاراگوئه
مکزیک  -شیلی
نیجریه  -سیشلز
برزیل  -پاناما
یکشنبه  4فروردین
مقدماتی یورو 2020
ولز  -اسلواکی
قزاقستان  -روسیه
مجارستان  -کرواسی
سنمارینو-اسکاتلند
ایرلندشمالی  -بالروس
هلند  -آلمان
قبرس  -بلژیک
لهستان  -لتونی
اسلوونی  -مقدونیه
دوشنبه  5فروردین

مقدماتی یورو 2020
ترکیه  -مولداوی
مونتهنگرو-انگلیس
کوزوو  -بلغارستان
پرتغال  -صربستان
لوکزامبورگ  -اوکراین
آندورا  -آلبانی
فرانسه  -ایسلند
دوستانه ملی
عربستان  -گینه
آذربایجان  -لیتوانی
سهشنبه  6فروردین
مقدماتی یورو 2020
ارمنستان  -فنالند
سوئیس  -دانمارک
ایرلند  -گرجستان
ایتالیا–لیختناشتاین
بوسنیوهرزگوین  -یونان
مالت  -اسپانیا
نروژ  -سوئد
رومانی  -جزایر فارو
دوستانه ملی
ژاپن  -بولیوی
نیجریه  -مصر
کرهجنوبی-کلمبیا
سنگال  -مالی
برزیل  -جمهوری چک
الجزایر  -تونس
مراکش  -آرژانتین
جبلالطارق  -استونی
جمهوری چک  -برزیل
چهارشنبه  7فروردین
دوستانه ملی
آمریکا  -شیلی
هندوراس  -اکوادور
پرو  -السالوادور
کاستاریکا-جامائیکا

پاراگوئه  -مکزیک
جمعه  9فروردین
اللیگا
خیرونا  -بیلبائو
سری آ
کیهوو  -کالیاری
بوندسلیگا
هوفنهایم  -لورکوزن
لوشامپیونا
رن  -لیون
شنبه  10فروردین
لیگ برتر
فوالم-منچسترسیتی
لسترسیتی-بورنموث
منچستریونایتد-واتفورد
کریستال پاالس -هادرسفیلد
برنلی  -ولورهمپتون
برایتون-ساوتهمپتون
وستهام  -اورتون
اللیگا
ختافه  -لگانس
بارسلونا  -اسپانیول
سلتاویگو  -ویارئال
آالوس  -اتلتیکومادرید
سری آ
اودینزه  -جنوا
یوونتوس  -امپولی
سامپدوریا  -میالن
بوندسلیگا
وردربرمن  -ماینتس
دورتموند  -ولفسبورگ
فرایبورگ – بایرنمونیخ
نورنبرگ  -آگزبورگ
دوسلدورف – مونشنگالدباخ
الیپزیش  -هرتابرلین
لوشامپیونا
مارسی  -آنژه

یکشنبه  11فروردین
لیگ برتر
کاردیفسیتی  -چلسی
لیورپول  -تاتنهام
اللیگا
لوانته  -ایبار
رایووایکانو  -بتیس
سویا  -والنسیا
وایادولید  -سوسیداد
رئالمادرید  -هوئسکا
سری آ
پارما  -آتاالنتا
فیورنتینا-تورینو
رم  -ناپولی
فروسینونه  -اسپال
بولونیا  -ساسولو
اینتر  -التزیو
بوندسلیگا
هانوفر  -شالکه
فرانکفورت  -اشتوتگارت
لوشامپیونا
موناکو  -کن
سن اتین  -نیمس
آمیا  -بوردو
دیژون  -نیس
نانت  -لیل
تولوز – پاریسنژرمن
دوشنبه  12فروردین
لیگ برتر
آرسنال  -نیوکاسل
سهشنبه  13فروردین
لیگ برتر
ولورهمپتون-منچستریونایتد
اللیگا
اتلتیکومادرید-خیرونا
اسپانیول  -ختافه
ویارئال  -بارسلونا

سری آ
میالن  -اودینزه
کالیاری  -یوونتوس
جام حذفی آلمان
پادربورن -هامبورگ
بایرنمونیخ-هایدنهایم
آگزبورگ  -الیپزیش
شالکه  -وردربرمن
چهارشنبه  14فروردین
اللیگا
بیلبائو  -لوانته
ایبار  -رایووایکانو
هوئسکا-سلتاویگو
والنسیا – رئالمادرید
سری آ
امپولی  -ناپولی
رم  -فیورنتینا
تورینو  -سامپدوریا
جنوا  -اینتر
فروسینونه  -پارما
اسپال  -التزیو
لوشامپیونا
مونپلیه  -گنگام
استراسبورگ  -ریمز
پنجشنبه 15فروردین
اللیگا
سویا  -آالوس
لگانس  -وایادولید
سوسیداد  -بتیس
سری آ
ساسولو – کیهوو
آتاالنتا  -بولونیا
جمعه  16فروردین
لیگ برتر
ساوتهمپتون-لیورپول
بوندسلیگا
ماینتس  -فرایبورگ
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ناپولی مقابل اودینزه با نتیجه  2-4به پیروزی دســت یافت.
داوید اوسپینا ،گلر کلمبیایی ناپولی در دقایق ابتدایی از ناحیه
سر مصدوم شــد اما  44دقیقه در میدان به بازی ادامه داد
و سپس در حالت بیهوشی توسط آمبوالنس راهی بیمارستان
شد .این خبر برای کارلوس کیروش سرمربی جدید کلمبیا تا
حدی نگران کننده است.

میالن در دیداری تماشایی و جذاب  2-3مغلوب اینتر شد .یکی
از اتفاقات عجیب این دربی ،درگیری  2هافبک روسونری بعد
از تعویض کسیه بود .لوکاس بیلیای باتجربه از کسیه خواست
به همتیمی خود پاتریک کوترونه که به جای وی وارد میدان
شــده احترام بگذارد و همین موضوع باعث عصبانیت کسیه
شده و کار آنها روی نیمکت به درگیری کشیده میشود.

برنامه بازیهای لیگ برتر ایران
هفته بیستوسوم
پنجشنبه  8فروردین
سپیدرود  -پیکان
سایپا  -نساجی
جمعه  9فروردین
ماشینسازی  -فوالد
پدیده – پارسجنوبی
شنبه  10فروردین

پرسپولیس  -استقالل تهران
استقالل خوزستان  -تراکتورسازی
یکشنبه  11فروردین
صنعت نفت – ذوبآهن
ت مسجدسلیمان
سپاهان  -نف 
هفته بیستوچهارم
چهارشنبه  14فروردین
استقالل تهران -سایپا
پنجشنبه  15فروردین

پیکان  -پرسپولیس
ذوبآهن  -سپیدرود
تمسجدسلیمان-ماشینسازی
نف 
جمعه  16فروردین
تراکتورسازی  -صنعت نفت
پارسجنوبی  -استقالل خوزستان
نساجی  -سپاهان
فوالد  -پدیده
مقدماتی المپیک

جمعه  2فروردین
عراق  -یمن ساعت ۱۵:۴۵
ایران  -ترکمنستان ۱۸:۴۵
یکشنبه  4فروردین
ترکمنستان  -عراق ۱۵:۴۵
ایران  -یمن ۱۸:۴۵
سهشنبه  6فروردین
ترکمنستان  -یمن ۱۵:۴۵
ایران  -عراق ۱۸:۴۵

