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پس از خداحافظی از فوتبال اتفاق افتاد

در حاشــیه برگزاری جلســه تمرینــی اول گرندپری
موناکو ،کریستیانو رونالدو ،ستاره تیم فوتبال یوونتوس
به همراه پســر خود ،جونیور در گاراژ تیم مرسدس
بنز حضور یافت و با لوئیس همیلتون ،صدرنشین فعلی
مســابقات دیدار کرد .همیلتون موفق شد در تمرین
اول گرندپری موناکو ،بهترین زمان را کسب کند.

تیم فوتبال لیورپول انگلیس اردوی آمادهســازی خود
را پیــش از حضور در فینال لیــگ قهرمانان اروپا در
اسپانیا برگزار کرده است .یورگن کلوپ در این اردو
محیطی مفرح و نشــاطآفرین را در نظر گرفته .در
تازهترین تصاویری که از اردوی لیورپولیها منتشــر
شده ،آنها مشــغول خوردن غذاهای متنوع از جمله
کبــاب ،ســبزیجات و ...که در محیط بــاز محل اردو
تدارک دیده شده ،هستند.

کمپانــی نایکی بهطور رســمی از لباس فصل -2019
 2020باشــگاه اینتر رونمایی کرد .ایــن پیراهن الهام
گرفته از طرح پیراهن باشگاه در فصل 1989-1990
است .البته یقه هفت سفید پیراهن جدید باشگاه ،شبیه
به طرح لباس اینتر در فصل  2006-2007است.

رابیــن فنپرســی مهاجــم هلنــدی ســابق آرســنال و
منچستریونایتد که چند روز پیش به طور رسمی از فوتبال
خداحافظــی کرد ،از آن دســته از هواداران آرســنال که با
انتقالش به منچســتریونایتد آزردهخاطر شدند ،عذرخواهی
کــرد .به گزارش  ،talkSPORTایــن مهاجم هلندی در 8
فصل حضورش در آرســنال ،در  278بازی 132 ،گل برای
توپچیها به ثمر رســاند .شیاطین ســرخ ،فنپرسی را در
ســال  2012و درحالی که تنها یک ســال از قراردادش با
آرســنال باقی مانده بود ،به خدمــت گرفتند و این بازیکن
هلنــدی نیز در اولین فصل خود تحت هدایت ســر الکس
فرگوسن ،به شیاطین ســرخ در راه قهرمانی در لیگ برتر،

فنپرسی از آرسنالیها عذرخواهی کرد

کمک بسیار زیادی کرد .فنپرسی در گفتو گویی با ،BBC
در مورد انتقالش از آرسنال به منچستریونایتد صحبت کرد.
او عنوان کرد« :اگر من کســی را بــا این انتقال آزردهخاطر
کردم ،معذرت میخواهم .در لحظات حیاتی باید تصمیمات
سختی را اتخاذ کنید .ترک کردن آرسنال ،تصمیم سختی
بود و از آنجایی که من بهترین گلزن و کاپیتان آنها بودم،
انتقالم به منچستریونایتد ،بســیاری از توپچیها را ناراحت
و عصبانی کرد .بعضی اوقات احســاس میکنید که به یک
تغییر و ماجراجویی جدید نیاز دارید .از هواداران آرســنال
که با این تصمیم ناراحتشان کردم ،معذرت میخواهم .بههر
حال ،من این تصمیم را گرفتم و پای آن نیز ایستادم ».رابین

در دوران حضورش در آرسنال و منچستریونایتد زیرنظر 2
تن از بزرگترین سرمربیان تاریخ لیگ برتر ،بازی کرده است.
با اینحال ،این مهاجــم هلندی عنوان کرد که نمیتواند از
بین ســر الکس فرگوسن و آرسن ونگر یکی را انتخاب کند.
او اظهار داشــت« :من و آرســن ونگر هیچگاه بحثو جدل
آنچنانی با هم نداشتیم و تنها در برخی موارد خاص ایدههای
متفاوتی با هم داشتیم .سر الکس فرگوسن یکی از مهمترین
دالیل پیوســتن من بــه یونایتد بود .او به ســایر بازیکنان
میگفــت که توپ را به من پاس بدهند و اگر این قضیه در
بازیها و لحظات حیاتی اتفاق میافتاد ،پس از چند ماه همه
در باشگاه احساس میکردند که سال ،سال ماست».

از مسی و رونالدو تا جیمز و فدرر

جای خالی ستارهها...
اگر شما طرفدار تیم منچسترسیتی باشید،
همیشــه جای خالــی کاپیتان وینســنت
کمپانــی را درون قلبتان حس خواهیــد کرد .بازیکنی
که پس از  11ســال از جمع ســیتیزنها جدا گشت و
به عنوان مربی-بازیکن راهی تیم اندرلخت بلژیک شــد.
تصــور نبود مدافع میانی چــون کمپانی در هر تیمی به
جز منچسترســیتی برای هــواداران فوتبال و بخصوص
بخش آبینشــین شهر منچستر ســخت خواهد بود ،اما
هر داستان خوشی نیز ســرانجام پایانی دارد .گذشته از
کاپیتان سابق سیتی ،ورزشکاران دیگری هم در این بین
هستند که هیچکس دوست ندارد ،حتی به خداحافظی
آنهــا فکر کند .غولهایی که طرفداران آنها محدود به
هواداران باشگاههایشــان نبوده و این ستارگان به نوعی
تبدیــل به نماد ورزشهای خود شــدهاند .باید پذیرفت
کــه دنیای ورزش بدون این نخبــگان ،قطعا چیزی کم
خواهد داشت.
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو
در عصــر حاضر و در دنیــای فوتبال ،قریــب به اتفاق
هواداران مســتطیل ســبز یا طرفدار مســی هستند یا
طرفدار کریســتیانو؛ ولی بیایید تنهــا یک بار این بحث
تمامنشــدنی ،که کدامیک بهتر اســت را کنار بگذاریم
و یــک دقیقه فوتبال را بدون آنها تصور کنیم .مســی
 31ســالگی خود را ســپری میکنــد و در  686بازی
رســمی خود موفق به زدن  602گل برای بارسلونا شده
 34ســالگیاش در  806بازی
اســت .کریستیانو هم در 
رســمی خود برای تیمهایی چون اسپورتینگ لیسبون،
منچســتریونایتد ،رئالمادرید و یوونتوس توانسته 601
گل به ثمر برساند .این آمار به ما میگوید که رونالدو به
طور متوســط در هر بازی  0.75گل و مسی  0.88گل
زده است .ولی اگر آنها بازنشسته شوند ،چکار خواهیم
کرد؟ شــاید آنها به این زودیها بازنشسته نشوند ،اما
فوتبال پس از آنها مثل سابق نخواهد بود.
لبرون جیمز

اسکوربورد
بوندسلیگا
اشتوتگارت  – 2اونیون برلین 2
دوستانه باشگاهی
دیسی یونایتد  – 2بتیس 5
مینسوتا یونایتد صفر – هرتابرلین یک

برنامه
سری آ
فروسینونه – کیه وو
بولونیا – ناپولی
فینال جام حذفی اسپانیا
بارسلونا – والنسیا
فینال جام حذفی آلمان
الیپزیش – بایرن مونیخ

سوژه
 ۴۸تیمی شدن جامجهانی
قطر منتفی شد

پــس ازکســب  32500امتیــاز در  16ســال دوران
حرفــهایاش ،فوروارد لسآنجلس لیکــرز ،لبرون جیمز
بدونشک یکی از جدیترین مدعیان تاج و تخت NBA
است .مجیک جانســون ،مایکل جردن و شکیل اونیل،
همگــی میتوانند مدعی ســلطنت در اقلیم بســکتبال
باشند؛ ولی بســیاری از صاحبنظران معتقدند که «شاه
جیمز» بزرگترین حکمران این خطه اســت .پادشاه با
 8662پــاس گل و  7140پرتــاب آزاد در  1198باری
که برای تیمهای کلیولند کاوالیرز ،میامی هیت و لیکرز
بازی کرد ،خودش را به عنوان یکی از بهترین ورزشکاران
تاریخ بســکتبال اثبات کرده اســت .عملکرد درخشان
جیمز تنها محدود به حیطه زمینهای بســکتبال نبوده
ساخته تا

است .او مدرسهای در زادگاهش آکرون اوهایو
دانشآموزان آســیبپذیر بتوانند در آن تحصیل کنند.
جیمــز گرچه این فصل نتوانســت با لیکــرز به پلیآف

 NBAبرســد ،اما میراث او در بســکتبال همیشه ادامه
خواهد داشت.
راجر فدرر
استاد سوئیسی در  101تورنمنت حرفهای تنیس قهرمان
شده و پس از جیمی کانرز ،در میان تنیسبازهای شاغل
بهترین رکورد را به خود اختصاص داده است .او در 20
گرنداسلم قهرمان شده و پرافتخارترین مرد تاریخ تنیس
اســت .آمار حیرتآور راجر فدرر طی  19سال ،در تمام
انواع زمینهای تنیس (هاردکورت ،چمن و خاک رس) و
در  30شهر از  19کشور به دست آمده است .نابغه دنیای
تنیس در  37ســالگی خود به سر میبرد و به هیچوجه
نمی توان اثرات خســتگی را در دســتان و پاهای او در
مسابقات مختلف مشــاهده نمود .فدرر اخیرا از مسترز
رم به دلیل مصدومیت زانو و پس از این که مجبور شــد
در یک روز  2مسابقه سنگین برگزار کند ،کنار کشید.

فیفــا از افزایــش تعــداد تیمهــای
جامجهانــی ۲۰۱۸قطــر منصرف شــد.
فدراســیون بینالمللی فوتبال اعالم کرده
پس از بررسی تمام جوانب تصمیم گرفته
کــه جامجهانی  ۲۰۲۲قطــر با همان ۳۲
تیم برگزار شــود تا بحث  ۴۸تیمی شدن
این جام منتفی شــود .پیــش از این قرار
بود در جلســه ماه آینده شورای فیفا این
پیشنهاد به رایگیری گذاشته شود .جیانی
اینفانتینو ،رئیس فیفا عالقه زیادی به ۴۸
تیمی شدن جامجهانی  ۲۰۲۲و همچنین
برگزاری تعدادی از بازیهای این رقابتها
در کشورهای همسایه داشت اما در نهایت
تالشهای او به نتیجه نرســید .مسئوالن
برگــزاری جامجهانی قطر همیشــه اعالم
کــرده بودند کــه ترجیــح میدهند این
رقابتها بــا حضور  ۳۲تیم برگزار شــود.
برنامه اولیه این بود که بخشی از مسابقات
جامجهانــی  2022قطر ،در کشــورهای
همسایه قطر و حاشــیه خلیجفارس ،مثل
عربســتان ،امارات و بحرین برگزار شــود.
اینفانتینــو ژوئن  2017عنــوان کرده بود
چنین کاری میتواند همچون پل و رابطی
میان کشورها باشد ،چراکه فوتبال میتواند
معجزه کنــد .اما حاال تصمیــم فیفا چیز
دیگری اســت .طبق بیانیه منتشــر شده
توســط فیفا نتیجه بر این شــد که بعد از
بررســیهای فراگیر و جامع به عمل آمده،
تحت شــرایط فعلی ،برگزاری جامجهانی
با  48تیم و کمک از ســایر کشورها برای
میزبانی منتفی است.

