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حاشیههای بیپایان بال ولزی کهکشانیها

کریس رونالدو ،ســتاره پرتغالی یوونتوس در اولین
فصل حضورش در فوتبال ایتالیا ،جایزه بازیکن فصل
سری آ را از آن خود کرد.

در ادامه فصل افتضــاح رئالمادرید ،آنها یکشــنبه در
آخرین دیــدار اللیگایی خود نیز بــا  2گل مغلوب بتیس
شدند تا بدترین فصل خود در  17سال گذشته را به پایان
ببرند .مطابق هر هفته ،گرت بیل نیز حواشــی مختص به
خودش را داشت .ستاره ولزی رئالمادرید حتی وقتی بازی
نمیکند هم پرحاشیه است .تصاویری از گفتوگو و خنده
گرت بیل درکنار تونی کروس و ایسکو روی نیمکت منتشر
شده که بهشدت باعث عصبانیت هواداران رئالمادرید شده
و نوعی بیخیالی را نسبت به نتایج کابوسوار این فصل در
ذهــن تداعی میکند .همچنین گــرت بیل در پایان بازی
برخالف دیگر بازیکنان به ســمت هواداران نرفت و بعد از

بیل روی اعصاب هواداران رئال

خوشو بش با یکی از اعضای کاد ر فنی بتیس راهی رختکن
شد تا عصبانیت حاضران در برنابئو نسبت به رفتار او شدت
یابد .با این تفاســیر بعید به نظر میرسد گرانقیمتترین
خرید تاریخ باشگاه رئالمادرید دیگر جایی در رختکن این
باشــگاه داشته باشد و حواشی فراوان چند هفته اخیر او و
نمایش ضعیف در فصل جاری باعث شده تا احتماال اولین
قربانی انقالبی بزرگ در ترکیب رئالمادرید باشد؛ تغییراتی
که احتماال گریبان بســیاری را خواهد گرفت .همه شواهد
موید عدم تمایل باشــگاه رئالمادرید به ادامه همکاری با
گرت بیل اســت و این ســتاره ولزی بــه درهای خروجی
باشــگاه هدایت شده است .اما مشکل اینجاست که کمتر

تیمی عالقهمند به پرداخت حقوق باالی 17میلیون دالری
گــرت بیل برای هر فصل اســت و مصدومیتهای متوالی
و عملکرد پرفرازو نشــیب او باعث شده تیمی رسما برای
خرید او وارد عمل نشود .رادیو استادیو مدعی شد که گرت
بیل در رختکن رئالمادریــد به همبازیانش خبر از ماندن
داده و گفته در صورتی جدا میشــود که باشــگاه حقوق
17میلیــون دالری هر  3فصل بعدی وی را پرداخت کند!
گرت بیل گفته 3« :سال از قرارداد من با رئالمادرید باقی
مانده است .اگر مدیران باشگاه خواهان جدایی من هستند،
باید 17میلیون دالر حقوقم در هر فصل را بپردازند .اگر نه،
اینجا میمانم و اگر مجبور باشم گلف هم بازی میکنم».

حرفهای بودار کیلیان در مراسم بهترینهای لوشامپیونا

چراغ سبز امباپه به زیدان
مراســم قهرمانــی یوونتــوس بــا حضــور چهرههای
سرشناسی در ورزشــگاه همراه بود که از جمله آنها
میتوان به جیانلوئیجی بوفون ،ســنگربان اسطورهای
این باشگاه اشــاره کرد .بوفون که از سوی باشگاه برای
شرکت در جشــن قهرمانی دعوت شده بود ،در زمان
اجرای مراســم به زمین چمن رفت و به تشــویقهای
هواداران یووه پاسخ داد.
لیونل مسی ،ستاره
آرژانتینی بارسلونا
با دبــل در دیدار
مقابــل ایبــار به
رکــورد  50گل
زده در یک فصل
بــرای بارســلونا
رسید .سایت امتیاز
دهی هواســکورد
لیونل مســی را به
عنــوان برتریــن
بازیکن فصل اللیگا
معرفی کرد.

در مراســمی که یکشــنبه
شــب به مناسبت اتمام فصل
 2018لیــگ یک فرانســه و انتخاب
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بهترینهای مســابقات آنهم در فاصله یک
هفته مانده تا پایان رقابتها برگزار شــد6 ،
بازیکن پاریسنژرمن در تیم منتخب فصل
قرار گرفتند .کیلیان امباپه ،ستاره ملیپوش
پاریسنژرمن عنوان بهترین بازیکن فصل
 2 018-19لیگ یک فرانســه را کسب کرد.
کیلیان با دریافت این جایزه به اولین بازیکنی
تبدیل شد که برای  3فصل متوالی بهترین
بازیکن جوان لیگ فرانســه میشود .به نظر
میرسد این ستاره فرانسوی علیرغم اختالف
 4گله با مسی ،ظاهرا قصد تسلیم شدن ندارد
و میگوید که رقابت او با لیونل مسی بر سر
کســب کفش طالی اروپا هنوز تمام نشده
است .او در مراســم یکشنبه شب عالوهبر
اینکه درباره آیندهاش حرف زد ،از رقابتش
با مســی در راه کسب کفش طالی اروپا نیز
صحبت کرد .امباپه و مسی از مدتها پیش
خودشان را از بقیه جدا کردند .مسی اکنون
بــا  36گل زده کارش را در ایــن فصل تمام
کرده و امباپه با  32گل در رده دوم قرار دارد.
او روز جمعه آخرین بــازی فصلش را انجام
میدهد .امباپه پس از مراســم به خبرنگاران
گفت« :کسب کفش طال یکی از اهداف من
در این فصل بوده و هست .بعد از  2گلی که

زدم ،امروز وقفهای در وقت استراحتم ایجاد
کرد تا بازی مسی را ببینم و وقتی دیدم او هم
بریس کرده به رختخواب برگشتم! به خودم
میگویم حتی اگر این کــورس را ببازم هم
به مسی که یکی از بهترین فوتبالیستهای
تاریخ اســت ،باختهام .همین که توانستهام
رقابت را تــا آخرین بازی ادامــه بدهم نیز
خودش جای افتخــار دارد ،اگرچه هنوز این
رقابت تمام نشده است!» امباپه برای به دست
آوردن کفش طال نیاز به یک پوکر یا ریپوکر
در بــازی بعــدی دارد .مهاجــم پیاسجی
البــهالی حرفهایش به احتمــال خروج از
پاریســنژرمن هم اشاره کرد؛ موضوعی که
نگرانی هواداران تیم قهرمان لوشامپیونا را در
پی داشت« :فکر میکنم زمان آن رسیده که
مسئولیت بیشتری داشته باشم .من در نقطه
عطف دوران فوتبالم قرار دارم .شــاید بتوانم
با خوشــحالی به بازی در پاریس ادامه دهم
و شــاید به جای دیگری برای تجربه پروژه
جدیدی بروم! چیزی که الزم بود را گفتم .در
چنین مراسمهایی میتوان پیامهایی ارسال
کرد و مــن هم پیام خــودم را صادر کردم.
بیشــتر از این نمیخواهم چیــزی بگویم».
امباپه حرفهایی زد کــه میتوان ادعا کرد،
کامال از پیش برنامهریزی شــده بود .مکانی
که برای گفتن آنهــا انتخاب کرده بود نیز
هوشمندانه به نظر میرسد .نمیتوان گفت

اسکوربورد
اللیگا
رئال مادرید صفر – بتیس 2
ایبار  – 2بارسلونا 2
سری آ
کیه وو صفر – سامپدوریا صفر
پارما یک – فیورنتینا صفر
امپولی  – 4تورینو یک
میالن  – 2فروسینونه صفر
ناپولی  – 4اینتر یک
یوونتوس یک – آتاالنتا یک

سوژه
مسی آقای گل اللیگا شد

بــا پایــان یافتــن فصــل 2018-2019
رقابتهای لیگ دســته اول اسپانیا (اللیگا)
از چهره آقای گل و بهترین سنگربان فصل
رونمایی شــد .بر این اســاس لیونل مسی،
ستاره آرژانتینی بارسلونا با  36گل زده جایزه
آقای گلی اللیگا (موسوم به پیچیچی) را به
دســت آورد .او برای سومین بار متوالی و در
مجمــوع هفتمین بار آقای گل و از این نظر
با تلمو زارا ،مهاجم افســانهای سالهای دور
اتلتیکبیلبائو برابر شــد .همچنین اوبالک،
ســنگربان اهل اســلواکی اتلتیکومادرید با
دریافت کمترین گل خورده ( 29گل خورده)
جایزه بهترین دروازهبان فصل یا همان عنوان
زامورا را از آن خودش کرد.

گزارش
که ستاره جوان به شکلی ناگهانی تصمیم به
فرستادن این پیام گرفته باشد .بازگشت زیدان
به رئال ،یک بار دیگر امباپه را برای پیوستن به
جمع کهکشانیها وسوسه کرده است .او البته
هنوز تردید دارد که االن زمان مناسبی برای
جدایی از پیاسجی هســت یا خیر ،ولی به
روشنی مشخص کرده که به هر قیمتی حاضر
به ماندن نیســت؛ بخصوص که ســران رئال
منتظر یک تماس از جانب او هستند تا پروسه
گرانترین انتقال تاریخ را استارت بزنند.
اسامی برترینهای فصل لوشامپیونا
بهتریــن بازیکــن :کیلیــان امباپــه
(پاریسنژرمن)

بهتریــن بازیکن جوان :کیلیــان امباپه
(پاریسنژرمن)؛ وی اولین بازیکنی است که
 3بار این جایزه را کسب مینماید.
بهترین گل فصل :گل لویک رمی
بهترین داور :ویلیام الویس
تیم منتخب فصل :مایک ماینیان (لیل)،
مارکینیوش (پاریســنژرمن) ،تیاگو سیلوا
(پاریســنژرمن) ،کنی الال (استراسبورگ)،
فرالند مندی (المپیک لیون) ،تانگوی اندومبله
(المپیک لیون) ،مارکو وراتی (پاریسنژرمن)،
آنخــل دیماریــا (پاریســنژرمن) ،نیمار
(پاریسنژرمن) ،نیکوالس پپه (لیل) ،کیلیان
امباپه (پاریسنژرمن).

نادال فاتح مسترز رم شد

در فینال مسابقات مسترز رم که دیروز برگزار
شــد ،رافائل نادال به مصاف مرد شــماره یک
جهان یعنی نــواک جوکوویچ رفت و در پایان
موفق شد با کســب پیروزی با نتیجه -2یک
عنوان قهرمانی را باالی ســر ببــرد .نادال در
ســت اول این دیدار شروع قدرتمندی داشت
و توانســت با نتیجه  -6صف ر به پیروزی برسد
اما نواک در ست دوم عملکرد کماشتباهتری از
خودش نشان داد و موفق شد با نتیجه  4-6این
ست را به سود خودش به پایان برساند تا کار به
ست سوم کشیده شود .در ست سوم اما مانند
ست اول نادال از فرصتهای خودش استفاده
کرد و موفق شــد با نتیجه  -6یک این ست را
هم به سود خودش به پایان برساند.

