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برنامه

برای مردی که میخواهد حرف
حق را بزند

ژابی آلونســو رســما به عنوان ســرمربی تیم رئال
سوســیداد  Bانتخاب شــد تا کار مربیگری را آغاز
کند .از آنجایی که آلونســو با مربیان بسیار بزرگی
کار کرده ،انتظار میرود از ستاره سابق رئالمادرید
و تیم ملی اسپانیا یک مربی بزرگ دربیاید.

ه عنوان شماره  9جدید میالن در
کریســتوف پیونتک ب 
فصل جدید نامیده شــد تا در بین بزرگان این باشگاه
قرار بگیرد که چنین شمارهای را بر تن میکردند .باید
دید ستاره لهستانی میراثدار خوبی خواهد بود یا خیر.

بــرای دومیــن روز
پیاپی ،کونته ،ایکاردی
و البتــه ناینگــوالن را
از بخــش تمرینــات
تاکتیکــیاش کنــار
گذاشــت تــا نشــان
دهــد اعتقــادی بــه
آنها نــدارد .با این
حال ایکاردی همچنان
حرفهای در تمرینات
حاضر میشود تا بلکه
بــا پیشــنهادی خوب،
اینتر را ترک کند.

چند روز از پایان کوپا آمهریکا
گذشــته ولــی همچنــان
صحبتهای لیونل مسی روی بورس است.
همانجایی که اعجوبه آرژانتینی گفته بود
کنفدراسیون فوتبال آمریکایجنوبی نهاد
سالمی نیســت و همه چیز برای قهرمانی
برزیل آماده شده است .عمده انتقاد لئو هم
پس از قضاوت بحثبرانگیز داور در دیدار
نیمهنهایی آرژانتین برابر برزیل بود و البته
اخراج ناباورانه او برابر شیلی در ردهبندی.
بههرحال اینها اشتباهات کوچکی نبودند
و سرنوشــت یک تیم در تورنمنت را رقم
زدند اما اگر مسی به قول خودش همیشه
از راستی دفاع میکند و نمیخواهد جزوی
از فســاد باشــد ،بد نیســت چند فریم از
کجیهایی کــه در دوران بازیاش مقابل
رقبا اتفاق افتــاده را هم به زبان بیاورد .نه
اینکه تنها زمان ناکامی از اشــتباهات و
فســاد حرف بزند .چیزی که تیاگو سیلوا،
ملیپوش برزیل هم به زبــان آورد .او که
با پاریســن ژرمن یک ناداوری بزرگ را
برابر بارسا تجربه کرد ،در اینباره میگوید:
«گاهی اوقات هنگام شکست ،شما دیگران
را نشانه میگیرید .ما ناراحتیم که او به یاد
نمیآورد در جریان باخت برابر بارســلونا،
داور همــراه آنها بازی کــرد! چیزی که
مضحک بود».
دزدی بزرگ
دیــدار نیمه نهایــی ســال  2009لیگ
قهرمانان را همه به یاد دارند .در بازی رفت،
داور چند اشتباه مســلم به ضرر بارسلونا
گرفت اما در بازی برگشــت تکتک آنها
جبران شد و چلســی به دست اشتباهات

اخبار
مادرید برای پوگبا باید
رکوردشکنی کند

داوری نابود شــد ،بارســلونا در فینال به
مصاف منچســتریونایتد رفت و با شکست
این تیم ،قهرمان اروپا شد .اما آن شب در
استمفوردبریج ،داور تام هنینگ اوربو بود
که به طرز عجیبی از خطای پنالتی مدافعان
بارسا چشمپوشی میکرد .دیدیه دروگبا و
میشــائیل باالک به قدری از تصمیمات او
عصبی شد ه بودند که اولی میخواست در
زمیــن بازی او را بزنــد و دومی هم رو به
دوربین زنده به داور توهین کرد 9 .ســال
پس از این اتفاق،اوربو در گفتوگو با مارکا
گفت که آن شــب ،بهترین شب او نبوده
اســت« :به عقیده همه اشتباهات زیادی
در آن بازی رخ داد .ولی آنها اشــتباهاتی
بودند که همه داوران ممکن است مرتکب
شوند .نه فقط داوران که حتی بازیکنان و

لئوناردو قولی بابت امباپه نمیدهد
درحالی که شــایعات زیــادی درخصوص آینده کیلیان امباپه وجــود دارد ،لئوناردو مدیر
ورزشی پاریسن ژرمن از ماندن ستاره فرانسوی در این تیم خبر داد اما او تضمینی بابت
آینده نمیدهد« :امباپه اینجا حضور دارد و این برای باشــگاه بسیار مهم است .او با انگیزه
باال و لبخند به تمرینات برگشــته و شخصیتی کاریزماتیک است .مردم واقعا او را دوست
دارند و مهم اســت که بازیکنی مثل او در تیم خود داشــته باشید .اما درباره آینده قولی
نمیدهم .به  2دلیل؛ اول اینکه من نماینده همه در باشگاه نیستم و دوم هم بخاطر اینکه
تا از تحقق یافتن چیزی مطمئن نباشم قولی نمیدهم .تنها چیزی که درحال حاضر برایم
جذاب اســت ،زمان حال است .بازیکنی مثل امباپه میتواند هرچیزی که بخواهد را انجام
دهد .بازی در هر پستی برای او ممکن است .او ویژگیهای زیادی دارد مثل چابک و سریع
بودن و تکنیک که هدیهای است که به او داده شده .او گلزن خوبی است و باهوش است».

دهروسی خداحافظی میکند

با تصمیم مدیران رم ،در پایان فصل گذشــته دنیله دهروسی از این
تیم کنار گذاشــته شد .با وجود عالقه فراوان کاپیتان رم به پیراهن
جالوروســی ،او اما به دلیل آنکه همچنان احساس آمادگی میکرد،
از دنیای فوتبال خداحافظــی نکرد و گفت که قصد دارد در تیمی
دیگر به بازی مشــغول شــود .با اینحال گویا یک ماه پس از پایان
فصــل ،او به دلیل آنکه نمیخواهد از ایتالیا خارج شــود و البته به
دلیل تعصبش به گرگها قصد روبهرو شــدن بــا رم را هم ندارد،
قهرمان ســال  2006جهان تصمیم گرفته تا در  35ســالگی برای
همیشــه با فوتبال خداحافظی کند و با آویختن کفشهایش وارد
دنیای مربیگری شود.

گذشته را به یاد بیاور  ،لئو!

ستاره سابق سیتی در بلژیک
پس از چندماه دوری از فوتبال ،سمیر نصری
بــه اندرلخت بلژیک پیوســت تا شــاگرد و
همتیمی وینسنت کمپانی شود .ستاره سابق
تیم ملی فرانسه درخصوص انتخابش گفت:
«برای اولین بار در تیمی هســتم که عنوان
باتجربهترین بازیکن را دارد و بههر حال نقشی
را ایفا خواهم کرد که تا به حال تجربه نکردم.

جام ملتهای آفریقا
ساحل عاج -الجزایر20:30 ،
ماداگاسکار -تونس23:30 ،

مربیان .گاهی اوقات شما در آن سطحی که
باید قرار ندارید .حاال اما باید بگویم که آن
نمایش ،چیزی نبود که به آن افتخار کنم».
عصبانیت خاص
اما  2ســال بعد،بازهم نیمه نهایی و بازهم
یونایتــدی کــه در فینــال انتظار بارســا
را میکشــید .در شــبی کــه بلوگرانــا در
سانتیاگوبرنابئو با 2گل فوقالعاده مسی رئال
را شکست داد ،هم ســرمربی کهکشانیها
اخراج شد و هم پهپه مدافع پرتغالی که آن
شب در پست هافبک دفاعی ،من تو من مسی
بود .او اخراج شد ،مسی آزاد شد و  2گل زد
و بارسلونا به فینال رفت تا دوباره یونایتد را
شکست دهد .آقای خاص اما پس از بازی تا
میتوانست از خجالت آبیو اناریها درآمد:
«امیدوارم یک روز پــپ گواردیوال بتواند با

شایســتگی ،رقابتی را برنده شود .ما درحال
صحبت از یک ســبک فوقالعــاده فوتبالی
هســتیم ،پس چه نیازی به چنین کارهایی
است ؟ سال گذشــته ،یک فاجعه رخ داد و
اینتر در نوکمپ  10نفره شــد .آن به کنار،
 4پنالتی چلسی در نیمه نهایی  2009کجا
رفت؟ چرا در بازی برابر آرســنال(در همان
فصل) رابین فنپرسی اخراج شد؟» مورینیو
سپس از داورانی نام برد که در سالیان اخیر
به نفع بارسا ســوت زدند« :چرا اوربو؟ چرا
بوســاکا؟ چرا دبلیکره ؟ چرا اشتارک؟ چون
در همــه نیمهنهاییها چنین اتفاقاتی تکرار
میشــوند .این قدرت از کجا میآید؟ شاید
چون یونیسف اسپانسر آنهاست و یا شاید
آنها بچههای نازی هســتند! آنها باید به
فینال بروند پس تمامش کنید».

پیکه بازهم فرار مالیاتی کرد
دادگاه رسیدگیکننده به پرونده تخلف مالیاتی جرارد پیکه اعالم کرده که او باید رقمی نزدیک
بــه  680هزار یورو بابت جریمه ارایه اســناد غیرواقعی در خصــوص درآمدهای تبلیغاتیاش
بپردازد .مدافع بارسلونا اولین بار در ماه ژوئن سال  2013به تخلف مالیاتی متهم شد و در آن
زمان اداره مالیات اســپانیا اعالم کرد که او مالیات درآمدهایش در سالهای  2009 ،2008و
 2010را نپرداخته است .در آن زمان اعالم شد پیکه از پرداخت رقمی نزدیک به  1 .5میلیون
یورو خودداری کرده و به همین دلیل او به پرداخت این رقم محکوم شــد اما در دسامبر سال
 2016ایــن رقم به  678هزار یورو کاهش یافت .پیش از او نیز بازیکنان مانند لیونل مســی،
کریســتیانو رونالدو ،رادامل فالکائو ،آنخلدیماریا ،مارســلو و لوکا مودریچ نیز مرتکب چنین
تخلفاتی شــده بودند و پذیرفتند که جرایم نقدی مرتبط بــا آن را بپردازند .تنها بازیکنی که
متهم شد و قبول کرد که مورد محاکمه قرار بگیرد ،ژابی آلونسو ،هافبک سابق رئالمادرید بود.

پول نقشی در انتخاب تیم نصری نداشت

نمیتوانــم کتمان کنم کــه حضور کمپانی
تاثیــری در حضور من در این تیم نداشــته
است .من رابطه خیلی خوبی با او دارم و بعد
از صحبتهایی که با هم انجام دادیم ،تصمیم
گرفتم اندرلخت را برای ادامه فوتبال انتخاب
کنم .میدانم که اندرلخت فصل ســختی را
ســپری کرده و هواداران دوســت دارند این

تیم را بار دیگر بهعنوان قدرت نخست فوتبال
بلژیک ببینند .پول برای من نقشی در انتخاب
تیم نداشــت و میتوانستم به تیمهایی بروم
که از نظر مالی شرایط خیلی خوبی برای من
داشتند ولی من دوست دارم تیمی را انتخاب
کنم که از نظــر فوتبالی بتوانم در آن راحت
باشم و تیم را جلو ببرم».

روز گذشته اوله گونار سولسشر در کنفرانس
خبری خــود اعالم کرد منچســتریونایتد
باشــگاهی فروشنده نیســت و درواقع این
تیم نیازی بــه پول فروش پل پوگبا ندارد.
منچســتریونایتد تنها درصورتی حاضر به
فروش پوگبا میشــود که خیالش از بابت
جانشــین راحت باشــد و همچنین رقمی
بسیار باال برای او پرداخت شود .با اینحال
زینالدین زیــدان ،ســرمربی رئالمادرید
عالقه دارد تا این هافبک فرانســوی را در
تیمش داشــته باشــد و رئالمادرید آماده
اســت برای جذب پوگبا ،مذاکــرات را با
منچســتریونایتد آغاز کند .اگرچه باوجود
سرســختی منچســتریونایتد برای فروش
پوگبا ،رئالمادرید برای چنین خریدی باید
رکورد نقل و انتقاالت اســپانیا را بشکند و
مبلغی حدود  180میلیون یورو برای پوگبا
پرداخت کند.

رئال به اریکسن پیشنهاد
نداده

فقط یــک فصل از قــرارداد کریســتین
اریکســن با تاتنهام باقــی ماندهو با وجود
عالقــه رئالمادرید به جذب این ســتاره
دانمارکی و برخالف شایعات منتشر شده،
هنوز پیشنهاد رسمی برای جذب اریکسن
تقدیم تاتنهام نشــده و انتظار میرود که
این هافبــک ملیپــوش در تمرینات روز
جمعه تیمش شــرکت کنــد .او اخیرا طی
مصاحبــهای از نیاز به یــک چالش جدید
صحبت کرده بود .البته آینده کریســتین
اریکســن به وضعیت پل پوگبا نیز بستگی
دارد ،زیــرا بعیــد بــه نظر میرســد که
رئالمادریــد و یوونتوس همزمــان برای
جذب هر  2بازیکن اقدامی نمایند و به نظر
هافبک اســپرز ،گزینه آلترناتیو پوگبا برای
هر  2تیــم خواهد بود .از ســویی بعید به
نظر میرســد تاتنهام تا زمانی که بازیکنی
را بفروشــد ،برای خریدهای جدید اقدامی
نماید.

روبن در امارات بازی
میکند؟

هفته گذشــته بود که آریــن روبن ،وینگر
 35ســاله هلندی پس از اتمام قراردادش
بــا بایرنمونیخ ،اعالم کرد از دنیای فوتبال
خداحافظی کردهاســت .با این وجود این
مســئله ،ســایت اماراتی «اهداف» ادعای
عجیبی را مطرح کرده و مدعی شــده که
الجزیره امارات در آســتانه امضای قرارداد
با آریــن روبن قــرار دارد! درواقع روبن با
وجــود خداحافظی از دنیــای فوتبال ،در
چرخشی180درجهای پیشــنهاد الجزیره
امارات را پذیرفته و دوباره به دنیای فوتبال
باز خواهد گشت.

