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از یونایتد میروم!

حرفهای درگوشی پوگبا با همتیمیهایش

پیراهــن اول یوونتوس در فصل 2019-20برخالف
همیشــه طرح راهراه ســیاهو ســفید نخواهد بود،
بلکه پیراهن این تیم به  2بخش ســیاهو سفید تقسیم
میشــود که نواری صورتی رنــگ ،جداکننده میان
رنگ سیاه و سفید است.

نشــریه فرانسوی اکیپ با انتشــار گزارشی مدعی شد پل
پوگبا ،ستاره فرانسوی منچستریونایتد به همتیمیهایش
گفته که قصد دارد در تابستان پیشرو این باشگاه را ترک
کنــد و منچســتریونایتد در راه انتقال او بــه رئالمادرید
مانعتراشــی نخواهد کرد .این درحالی اســت که شایعات
درباره دومین جدایی پوگبا از منچســتریونایتد این روزها
اوج گرفته و درصورتی که منچســتریونایتد نتواند سهمیه
حضور در لیگ قهرمانان اروپا برای فصل آینده را به دست
آورد ،مســلما احتمال خروج پوگبا از این باشگاه به مراتب
بیشتر خواهد شد .با اینکه باشگاه ایتالیایی یوونتوس هم
تمایل زیادی به جذب پوگبا دارد ولی او شخصا و به صورت
علنی اعالم کرده که مایل است به رئالمادرید ملحق شده
و با زینالدین زیدان کار کند .زیدان هم از آنســو عالقه

زیادی به جذب پوگبا دارد و با توجه به اینکه مدیران رئال
به زیدان قول دادهاند برای نوســازی تیم بودجه کالنی در
اختیارش خواهند گذاشت ،بعید است او برای جذب پوگبا
با مشکل مالی مواجه شود .پوگبا بهدلیل عملکرد خود در
منچستریونایتد در فصل جاری با انتقادهای زیادی مواجه
است .الماس ســیاه بعد از شکست سنگین یونایتد مقابل
اورتون در روز یکشنبه که با نتیجه  -4صفر اتفاق افتاد،
گفته بود بازیکنان منچستریونایتد در این بازی با عملکرد
ضعیفشان به باشگاه بیاحترامی کردهاند .نشریه فرانسوی
اکیپ در گزارشــی که دیروز منتشر کرده ،مدعی شد که
خــروج پل پوگبا از منچســتریونایتد در فصل تابســتان
پیشرو برنامهریزی شــده و ظاهرا دیگــر هیچ امیدی به
ماندگار شدن او در اولدترافورد وجود ندارد.

رایوال و پیچیدگیهای انتقال به رئال
درکنار این حواشی ،الچرینگیتو درخصوص روند پرونده
انتقال ستاره فرانســوی یونایتد به رئال گزارشی داده که
مدیربرنامه پوگبا ،مینو رایوال به هیچوجه به این مســئله
کمک نمیکند .به عالوه ،منچســتریونایتد هم از مواضع
خــود کوتاه نخواهد آمد و به این بازیکن اعالم کرده تحت
هیچ شــرایطی وی را به پیشــنهاد زیر۱۵۰میلیون یورو،
نخواهد فروخت .با اینحال ،داســتان اینجا تمام نمیشود
و به گفتــه پدررول ،نحوه رفتار رایوال هم کار را ســخت
کرده است .رایوال در مذاکرات با نماینده رئالمادرید اصال
آسان نگرفته و حتی میتواند کار را غیرممکن کند .پوگبا
میخواهد به رئالمادرید برود اما هم منچستریونایتد و هم
رایوال ،موانع بزرگی بر سر راه این تصمیم هستند.

نوکمپ آماده یک تاجگذاری دیگر

بارسا یک قدم تا قهرمانی
بــه مناســبت روز کتاب در اســپانیا ،ایکر کاســیاس،
سنگربان پورتو و اسطوره باشــگاه رئال در صفحات
اینســتاگرام و توئیتر خود چندین عنــوان کتاب را به
فالوئرهایش معرفی کــرد .نکته عجیب و البته جالب،
معرفی کتاب خوزه مورینیو از سوی کاسیاس بود.

آژاکس به اولین تیم هلندی تاریخ تبدیل شــد که به
رکــورد۱۶۰گل زده در تمــام رقابتهای یک فصل
رسیده است .دوشــان تادیچ مهاجم این تیم روی ۵۳
گل این فصل آژاکس تاثیر داشته است.

تیــم والورده در شــبی که
مســی ،آلبا و آرتــور دقایق
زیــادی را روی نیمکت بودند ،با ارایه یک
نمایش کامال برتر و دیدنی ،با درخشــش
کارلس آنیا میزبانش آالوز را شکســت داد
و حاال روی کاغذ فقط  3امتیاز تا قهرمانی
فاصله دارد .این هشتمین قهرمانی باشگاه
کاتاالنی د ر  11سال اخیر در اللیگا خواهد
بود .ریتم بارسا در تمام طول بازی با آالوز
بیشــتر از هر وقت شــبیه قهرمانها بود.
آنهایی که از حرکت نمیایستند تا فرمول
ریاضی قهرمانی را خم کنند .بارسای بدون
مســی ،آلبا ،راکیتیچ ،آرتور و لنگلهم تیم
فوقالعادهای به نظر میرسید که سد آالوز
را پشت سر گذاشت و با تمام دشواریهای
این مســابقه از آن ســربلند بیرون آمد.
اشــتیاق البته یک چیز اســت ،اجرا یک
چیز دیگر اما گاهی اشتیاق مضاعف تیمی
مثل بارسلونا را هول میدهد تا به خودش
برگــردد و کاری کند تا همه از تماشــای
فوتبال لــذت ببرند و هنوز هم با قاطعیت
بگویند این تیم و این باشگاه همواره در حد
کمال فوتبال بازی میکند و از فلسفه خود
کوتاه نخواهد آمد.
شب درخشان آلنیا

شــاید از این به بعد اســم آلنیا بیشتر به
گوشــمان بخورد .او در ایــن فصل از بین
تمام جوانهای الماسیا که فرصت داشتند
تنها در بازیهای ابتدایــی کوپا دلری و
یکی 2 ،مســابقه اللیگا به ترکیب برسند
به کادر بازیکنان اصلی راه یافت و همواره
مورداعتماد والــورده بود .کارلس با همان
سبک ژاوی -اینیستایی برخاسته از مکتب
بارسا با همان مدل چشمنواز ،نگاهها را به
خود خیره کرد .آلنیا در خیلی از مسابقاتی
که گرهی در کار خط میانی بارســا افتاده

بــود ،به بازی میرفت و والورده تا این حد
روی او حســاب کرده بود .او شیفته بازی
آلنیاست ،هرچند ترافیک خط میانی بارسا
به او اجازه نمیدهد از این جوان در میان
ســتارههای چند ده میلیــون یوروییاش
بیش از این اســتفاده کنــد .گلی که این
جوان زد ،احتماال مزد بازی درخشــانش
بــود و حتما اگر این نمایــش در نوکمپ
ارایه میشد کل ورزشگاه در زمان تعویض
برایش کف میزد .آلنیا میتواند اینیستای
جدیدی برای بارســا باشد که فعال اول راه

را خوب آمده.
ویدال ،جنگجوی والورده در نبرد با
لیورپول
آرتورو ویدال ،ستاره شیلیایی بارسلونا بیش
از همه امیدوار است با نمایش خوب خود
در بازی با آالوز ،ارنســتو والورده ،سرمربی
بارســا را متقاعد کرده باشــد تا در بازی
مقابل لیورپول از او به عنوان بازیکن فیکس
استفاده کند 3 .قهرمانی اخیر رئالمادرید
در اروپا باعث شــده هواداران بارسا تشنه
موفقیت تیمشان در لیگ قهرمانان باشند
و آن را از هــر موفقیتــی الزمتــر بدانند.
آرتــورو ویدال که در ایــن فصل کمتر به
عنوان بازیکن فیکس مورد اســتفاده قرار
گرفته و چندان موردپسند سرمربی بارسا
نیست ،از این فرصت نهایت استفاده را برد
تا با ارایه یک بازی درخشان ،در بین سایر
بازیکنان ،بیشترین شانس را برای حضور
در مقابل لیورپول به دســت آورد .والورده
میداند که بازیکنان درگیرشوند ه لیورپول
میتوانند آرتورو استاد ارسال پاس بارسلونا
را خفــه کنند و حضور آرتــورو ویدال در
زمیــن میتواند به عنوان محافظ او بخش
بزرگی از مشکالت بارسا در خط میانی را
حل کند.

اسکوربورد
جام حذفی آلمان
هامبورگ یک – الیپزیش 3
لیگ برتر
واتفورد یک – ساوتهمپتون یک
تاتنهام یک – برایتون صفر
اللیگا
هوئسکا  – 2ایبار صفر
وایادولید یک – خیرونا صفر
آالوز صفر – بارسلونا 2

برنامه
جام حذفی ایتالیا
آتاالنتا – فیورنتینا
اللیگا
سویا – رایووایکانو
سوسیداد – ویارئال
ختافه – رئالمادرید
فردا
لیگ برتر
لیورپول – هادرسفیلدتاون
بوندسلیگا
آگزبورگ – لورکوزن
لوشامپیونا
بوردو – لیون

گزارش
سریعترین گل تاریخ لیگ
برتر در  7ثانیه!

شــین النگ ،مهاجــم ســاوتهمپتون ،در
دیدار تیمش مقابل واتفورد ،موفق شد در
ثانیه  7دروازه حریــف را باز کند .مهاجم
ســاوتهمپتون که بعــد از برخورد توپ به
بدنش ،صاحب توپ شده بود ،به مسیرش
ادامــه داد و در موقعیــت تک بهتک با بن
فاســتر ،با یک ضربه چیــپ ،دروازه را باز
کرد .رکــورد قبلی ســریعترین گل لیگ
برتر در اختیار لدلی کینگ ،مدافع تاتنهام
بود که در ســال ،2000در ثانیه  ،9دروازه
بردفــورد را بــاز کرد .بعــد از گل کینگ،
گل آلن شــیرر ،مهاجم وقت نیوکاسل به
منچستریونایتد در سال  ،2003سریعترین
گل لیگ برتر بود کــه در ثانیه 10به ثمر
رسیده بود.

