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کیفیت باال و قدرت رهبری

چرا زیدان به جذب پوگبا عالقهمند است؟

مســی در  30بازی این فصل اللیگا بــه میدان رفته
و بهترین آمار را میان بازیکنان لیگ اســپانیا به ثبت
رسانده است .مســی در این  30بازی  33گل و 13
پاس گل به ثبت رسانده که مجموعا در  46گل این
فصل بارسلونا در اللیگا مشارکت داشته است.

پل پوگبــا یکی از اهداف اصلی رئالمادریــد در نقلوانتقاالت
تابستانی است .مارکا در یادداشتی دالیلی که زیدان خواهان به
خدمت گرفتن پل پوگباست را عنوان کرده است .زیدان یکی از
مربیانی است که همیشه پوگبا را مورد ستایش قرار داده است.
سوالی که پیش میآید این است که چرا زیدان هافبک فرانسوی
منچستریونایتد را تحسین میکند؟ جواب این سوال مشخص
اســت .زیزو فکر میکند پوگبا استعداد بزرگی است و در یکی
از کنفرانسهای مطبوعاتیاش پس از بازگشت به رئالمادرید
گفت« :پوگبا را به شدت دوست دارم و این چیز جدیدی نیست.
من او را به خوبی میشناسم .پوگبا متفاوت است .او کارهایی را
انجام میدهد که کمتر کســی قادر به انجامش است و کیفیت
باالیی دارد .پوگبــا به خوبی میداند که کی حمله و کی دفاع
کند ».عالوه بر کیفیت باالی پوگبا ،زیدان قدرت رهبری پوگبا
را هم دوست دارد .عدهای معتقدند پوگبا بازیکن حاشیهسازی
اســت اما زیدان درک متفاوتی از او دارد .توانایی رهبری او در

موفقیت تیم ملی فرانسه در جامجهانی  2018روسیه کامال به
چشم میآمد .زیدان نیز از این موضوع باخبر است .فدراسیون
فوتبال فرانســه پس از فینال جامجهانی ،صحبتهای وی در

رختکن را منتشــر کرد که ســعی میکرد به همتیمیهایش
روحیــه دهد .او قبل از وارد شــدن به اســتادیوم لوژنیکی در
رختکن به صحبتهای احساسی پرداخت .صحبتهای او روی
بازیکنان فرانسه تاثیر گذاشت و درنهایت به قهرمانی جهان ختم
شد .البته خرید پوگبا به این معنی نیست که رئالمادرید فاقد
رهبر در داخل زمین اســت چراکه آنها سرخیو راموس را در
رختکنشــان دارند اما زیدان قصد دارد پوگبا را هم به تیمش
اضافه کند .از نظر زیزو ،پوگبا گزینه مناسبی برای تیم است اما
هنوز در بین مســئوالن رئالمادرید شک و تردید در خصوص
رفتارهایش و قیمت انتقالش وجود دارد .ســرمربی فرانســوی
میخواهــد بار دیگر رئالمادرید را به قله افتخارات برســاند و
فکر میکند این کار با پوگبا راحتتر اســت .با این حال باشگاه
منچســتریونایتد یکی از موانع این انتقال است .شیاطین سرخ
قصد دارند دوباره به سطح یک فوتبال اروپا برسند و پوگبا یک
نقطه قوت برای عملی شدن این پروژه است.

هشتمین قهرمانی متوالی بانوی پیر

یوونتوس امپراطور ایتالیا
در تمرین دیروز تیم سونسوناته در لیگ السالوادور،
بازیکنان این تیم از مســئوالن ورزشگاه آنامرسدس
پرســیدند چرا ســوراخهای زیادی در زمین وجود
دارد .پس از بررســی یکی از گودالها کارگران چند
صلیــب پیدا کردند .گویا تیمی که در این بازی پیروز
شــود از ســقوط نجات پیدا میکند و همین موضوع
پای جادوگری را به این دیدار باز کرد.

در حســاسترین دیدار هفته سیوسوم سری آاینتر
و رم به مصاف هم رفتند و با تساوی یک-یک متوقف
شدند .پیش از آغاز بازی  2اسطوره فراموشنشدنی
باشــگاه رم و اینتر ،فرانچسکو توتی و خاویر زانتی در
کنار هم مقابل دوربینها حاضر شــدند و پیراهن هم
را به یکدیگر هدیه دادند.

تیفوســیها بار دیگر نشان دادند حکمران
بالمنــازع ســری آ هســتند .امپراطوری
شــاگردان ماکســی آلگری با برد -2یک برابر فیورنتینا
برای هشتمین دوره متوالی در رقابتهای سری آ تثبیت
شد .بینکونری که در تابســتان کریستیانو رونالدو را به
خدمت گرفته بود ،این فصــل تنها  33هفته برای فتح
یک اســکودتوی دیگر زمان نیاز داشت و فاتح بالمنازع
ایتالیــا برای یک بار دیگر نشــان داد قدرت اول فوتبال
این کشــور است .عجیب نیســت که همچنان برخی از
هــواداران دیگر تیمهــا بعد از هر اشــتباه داوری قصد
دارند حکمرانی یوونتوس را به اتفاقاتی ورای مســتطیل
ســبز مربوط بدانند و حتی هشــتگ «یووهاوت» به راه
میاندازند اما نتایج خیرهکننده بانوی پیر در ســالهای
اخیر و قهرمانیهای متوالی و مقتدرانه ،حتی بدبینترین
هواداران رقبا را نیز به تحســین وا داشــته است .گرچه
اینتر تابســتان شلوغی را ســپری کرده و ناپولی نیز با
کارلــو آنچلوتی از همان ابتدا مدعی بــود اما یوونتوس
خیلــی زود تفاوت خود را با دیگران نشــان داد و حاال
فاصلــه  20امتیازی با ناپولی ثابــت کرد قبای قهرمانی
برازنــده هیچ تیمی جز یوونتوس نیســت .یووه در این
 ۳۳بازی موفق شــد آمار  ۲۸پیروزی 3 ،تساوی و تنها
 2شکســت را به نام خودش ثبت کند .این هشــتمین
قهرمانی پیاپی یوونتوس در سری آ و همچنین پنجمین
قهرمانــی پیاپی این تیم با مربیگری آلگری محســوب
میشود .این برای نخســتین بار در تاریخ سری آ ،لیگ
برتر ،اللیگا و بوندسلیگاســت که تیمی توانسته برای ۸
فصل متوالی قهرمان شــود .جالب اینجاســت که شنبه
تیم بانوان یوونتوس با پیروزی برابر ورونا فاتح ســری آ
در عرصه بانوان شد تا سلطه بینکونری در ایتالیا تکمیل
شــود .بینکونری چند روز قبــل در لیگ قهرمانان و در
شــبی عجیب در خانه مقابل ســتارههای جوان آژاکس
مغلوب شد و نتوانست باز هم در لیگ قهرمانان توفیقی

کوتینیــو کــه هنگام ورود بــه زمین در بــازی مقابل
سوسیداد از سوی عدهای از هواداران بارسا با سوتهای
اعتراضی مواجه شد ،در مورد شادی گل حاشیهسازش
گفت« :ژســت پس از گلزنی من بــه این دلیل بود که
مردم بدانند بسیاری مواقع با گرفتن گوشهایم سعی
میکنم تمرکزم را فقــط روی بازی حفظ کنم تا تحت
تاثیر حواشی قرار نگیرم .شادی گل من پس در بازی با
یونایتد یک نوع حس آزاد شدن بود».

لیگ برتر
منچسترسیتی یک  -تاتنهام صفر
وستهام  - 2لسترسیتی 2
ولورهمپتون صفر  -برایتون صفر
هادرسفیلدتاون یک  -واتفورد 2
بورنموث صفر  -فوالم یک
نیوکاسل  - 3ساوتهمپتون یک
اللیگا
سلتاویگو  - 2خیرونا یک
ایبار صفر  -اتلتیکومادرید یک
رایووایکانو صفر  -هوئسکا صفر
بارسلونا  - 2سوسیداد یک
سری آ
پارما یک  -میالن یک
بولونیا  - 3سامپدوریا صفر
التزیو یک  -کیهوو 2
اودینزه یک  -ساسولو یک
جنوا صفر  -تورینو یک
امپولی  - 2اسپال 4
کالیاری یک  -فروسینونه صفر
یوونتوس  - 2فیورنتینا یک
اینتر یک  -رم یک
بوندسلیگا
لورکوزن  - 2نورنبرگ صفر
بایرنمونیخ یک  -وردربرمن صفر
ماینتس  - 3دوسلدورف یک
آگزبورگ  - 6اشتوتگارت صفر
مونشنگالدباخ یک  -الیپزیش 2
شالکه  - 2هوفنهایم 5
لوشامپیونا
گنگام یک  -مارسی 3
استراسبورگ یک  -مونپلیه 3
نیس صفر  -کن یک
نیمس  - 2بوردو یک

برنامه

پیدا کند اما در ایتالیا آنها حریفی ندارند و هشــتمین
اسکودتوی متوالی به خودی خود گویای همه چیز است.
تاریخسازی رونالدو با یک رکورد جدید
ستاره پرتغالی در اولین فصل حضورش در ایتالیا قهرمانی
در ســری آ را تجربه کرد و به نخستین بازیکنی در تاریخ
تبدیل شــد که توانسته قهرمانی در  3لیگ معتبر اروپایی
یعنی لیگ برتر انگلیس ،رقابتهای ســری آ و رقابتهای
اللیگا را تجربه کند .این فوقســتاره پرتغالی امید زیادی
داشــت که با یووه قهرمانی در لیــگ قهرمانان اروپا را هم
به دســت آورد اما با وجود بازیهای خوبی که به نمایش
گذاشــت نتوانســت به نیمهنهایی راه پیدا کنــد .رونالدو
در پایان بازی با فیورنتینا مجبور شــد نسبت به شایعات
رســانههای چاپ میالن بعد از حذف از اروپا واکنش نشان
دهد« :خیلی خوشحالم که اولین قهرمانی لیگ در ایتالیا را

بهترین آمار گلزنی در تاریخ لیگ هلند
تیــم فوتبال آژاکس توانســت به رکوردی
فوقالعاده در تاریخ لیگ هلند دست یابد؛
رکــورد  ۱۰۷گل در یــک فصــل! کالس
یانهونتــار بــا گلزنی برابــر خرونینگن
پیــروزی آژاکس را به ارمغــان آورد .تیم
شــهر آمســتردام که هفته پیش با حذف
یوونتوس بــه نیمهنهایی لیــگ قهرمانان
اروپــا صعود کــرده بود ،توانســت با این
برد صدرنشــینیاش را در لیگ یک هلند
حفظ کند .آژاکس توانســت در این هفته
رکوردشــکنی کند و بهتریــن آمار گلزنی
را در تاریخ هلند به ثبت برســاند .این تیم

اسکوربورد

در ایــن فصل  ۱۵۶بــار گلزنی کرد؛ ۱۰۷
گل در لیــگ یک هلنــد ۱۷ ،گل در جام
حذفــی و  ۳۲گل در لیــگ قهرمانان به
ثمر رســاند .زمانی که تیــم تحت هدایت
اریک تنهاگ ورزشــگاه خود را ترک کرد
یک هفته فوقالعاده را پشــت سر گذاشته
بود .آنهــا که رقابت نزدیکی با آیندهوون
دارند توانســتند با پیروزی در لیگ هلند
یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شــوند.
آژاکس پس از شکست یوونتوس در تورین
به سختی توانست از سد خرونینگن عبور
کند .بازی برابری بــود و در دقایق پایانی

تجربه کردم .بسیار خوشحالم که اولین بازیکنی هستم که
در این  3لیگ قهرمان میشود .من در یوونتوس میمانم؛
با احتمال هزار درصد .به نظرم اولین فصل ،بسیار خوب بود
و من به خوبی جا افتادم .ما اسکودتو و سوپرجام را بردیم؛
جامهایی که رسیدن به آنها مطمئنا ساده نیست .بعد از
بردن لیگ انگلیس و اسپانیا ،اکنون میتوانم بگویم در ایتالیا
هم قهرمان شدم .این برای من مهم بود و خیلی خوشحالم.
لیگ قهرمانان اروپا را نبردیم اما در آن تورنمنت هم خوب
بازی کردیم .لیگ قهرمانان اروپا را همه جهان میخواهند
و نمیشود هر سال قهرمان شد اما سال آینده دوباره برای
اروپا تالش خواهیم کرد .ســال آینده ،یوونتوس عملکرد
بهتری خواهد داشــت .در مجموع از حضور در یوونتوس و
تجربه این فصل بسیار خوشحالم .امسال ،سال تطبیق من با
یوونتوس بود و فکر میکنم در مجموع خوب بود».

رکوردی فوقالعاده برای آژاکس
نتیجه مشــخص شد .هونتالر مرد اول این
دیدار بود .او به عنــوان بازیکن ذخیره به
میدان رفت ،گلزنی کرد و ســپس اخراج
شــد .همه این اتفاقهــا در  ۲۰دقیقه رخ
داد .تنهاگ تصمیــم گرفت مهاجم خود
را در دقیقــه  ۵۹وارد زمین کند .هونتالر
در دقیقه  ۷۸توانست دروازه میزبان را باز
کند .او پس از گل کارت زرد دریافت کرد.
ســپس در دقیقــه  ۸۴کارت زرد دیگری
دریافت کرد و مجبور شــد زمین را ترک
کند .آژاکس در دقایق آخر  ۱۰نفره به کار
خود ادامه داد اما پیروزیاش را حفظ کرد.

آژاکس با  ۱۰۷گل زده و  ۲۸گل خورده 3
امتیاز بیشتر از آیندهوون دارد.

لیگ برتر
چلسی  -برنلی
سری آ
ناپولی  -آتاالنتا
بوندسلیگا
ولفسبورگ  -فرانکفورت

سوژه
رئالمادرید ،پردرآمدترین
باشگاه فوتبال دنیا

اســپکتیتر ایندکس با انتشار شاخص درآمد
مالی باشــگاههای فوتبال دنیا در فصل -18
 2017باشــگاه رئالمادرید را در این فصل به
عنوان پردرآمدترین باشگاه فوتبال دنیا اعالم
کرد .رئالمادرید در فصــل  2017-18مبلغ
 750میلیون یورو درآمد داشــته .بارسلونا با
 690میلیون یورو و منچســتریونایتد با 666
میلیون یورو به ترتیب در رتبههای دوم و سوم
این فهرســت قرار دارند .رتبه چهارم فهرست
بــه بایرنمونیخ با  629میلیــون یورو درآمد
رسیده و منچسترسیتی ،تیم متمول انگلیسی
که مالکیتی عربــی دارد با  568میلیون یورو
در رتبه بعدی این فهرســت قرار گرفته است.
پاریسنژرمن دیگر باشگاه بزرگ اروپایی که
مالکیــت آن در اختیار ســرمایهگذاران عرب
اســت با  541میلیون یورو در رتبه ششــم و
لیورپول با  513میلیــون یورو در رتبه هفتم
این جدول قرار گرفته است.

