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سرود قهرمانی در آنفیلد،
رساتر از همیشه

رونمایی از پیراهن جدید تی م ملی بلژیک برای رقابتهای پیش رو
که با تغییر لوگوی این فدراسیون هم همراه بود ،طراحی جدیدی
را به نمایش گذاشته است.

تصویر جالب و کمتر دیدهشده از دیدار چلسی-کریستال پاالس و
دیدار دوباره  2همبازی قدیمی .فرانک لمپارد که حاال روی نیمکت
چلســی مینشــیند و گری کیهیل که با پیراهن کریستال پاالس
رودرروی تیم سابقش قرار گرفت.

تصویــری از بهترین بازیکن دیــدار یوونتوس-میــان .همین که در
این بازی ووچیخ شــزنی بهترین بازیکن زمین شــد ،نشان میدهد که
روسونری خیلی ه م مستحق شکست نبوده.

یاد فصل اول
فصــل نخســت حضور پــپ در
فوتبال جزیره بیشــباهت به ورود یک سرباز
تــازهکار به جرگه کهنه ســربازان بیاعصاب
ن پپ شکســتهای متعددی را
نبود .آن زما 
متحمل میشــد و سبک کاریاش زیر سوال
میرفت اما از فصل دوم عنان کار را به صورت
کامل به دست گرفت و طی  2سال بزرگترین
قــدرت جزیره را ســاخت؛ قدرتی کــه انتظار
میرفت و میرود که همچنان به ســلطهاش
ادامه دهد اما نمایشهای این فصل ،ســطح
انتظــارات را کاهــش داده اســت .ســیتی به
طرز غیرقابل باوری در بازیهایی که از رقیب
عقب میافتد ،عمدتا دستهایش را به نشانه
تســلیم باال میبرد .آنها اکنون بــا  9امتیاز
اختالف از لیورپول صدرنشین در رده چهارم
قرار دارنــد .اختالف امتیازی کــه با توجه به
ن طوالنی تــا انتهــای فصــل روی کاغذ
زمــا 
قابــل جبران اســت امــا نه برای این ســیتی.
فرم فوقالعاده لیورپول را هم از یاد نبرید که
اکنــون به رکــورد بهترین شــروع تاریخ لیگ
برتر رســیده و انگار تمامخشــم  3دهه اخیر
را در این فصل فرو خورده تا هر طوری شــده
قهرمــان شــود .هرچند که پــپ و تیمش اگر
کمیباهوشبودند،میتوانستندبانتیجهای
ک کنند اما خب هم لیورپول
بهتر آنفیلد را تر 
خیلی قوی بود ،هــم آنها دور از انتظار و هم
داوری...
یوونتوس یکشنبه شب با یک گل میالن را
شکســت داد و به صدر جدول بازگشــت اما
یکــی از اتفاقهای مهم این دیــدار ،تعویض
کریســتیانو رونالدو بود .مهاجم پرتغالی که
در دقیقه  ۵۵از زمین خارج شــده بود پیش
از پایان بازی ورزشــگاه را ترک کرد .تصاویر
تلویزیونی نشــان داد که بازیکن یوونتوس با
عصبانیت زمیــن را ترک میکنــد و پیش از
ورود بــه رختکن چند کلمه با ســرمربیاش
صحبــت میکنــد .پائولــو دیبــاال بــه جــای
رونالــدو وارد زمیــن شــد و تک گل بــازی را
به ثمر رســاند .ســاری درباره تعویض ستاره

اسکوربورد

مچ پپ برای خواباندن است!

بسیج همگانی!
حــاال از ایــن گفته میشــود که گل آفســاید
لیورپول به اشــتباه پذیرفته شــد و  2خطای
هنــد واضــح مدافعــان لیورپــول در محوطه
جریمه خودشــان توســط داور نادیده گرفته
شد تا جایی که پس از هند دوم ،پپ گواردیوال
در حالتی که هیچگاه دیده نشده بود ،خطاب
بــه کمکداور بــا فریادهای هیســتریک از 2
خطای هنــد مینالید .هرچنــد که خیلیها
همیــن را هم قبــول ندارند و ایــن اتفاقات را
خطا نمیدانســتند؛ حتــی اگر مخالفــان از
بســیج همگانی اتحادیــه ســخن بگویند که
قصــد دارد بــه هر شــکلی شــده لیورپــول را
امســال قهرمان کند .اما حقیقت اینجاست

که هیــچ تیمی دقیقا مثل لیورپــول از مزیت
میزبانی در بازی خانگی اســتفاده نمیکند.
فقط کافی اســت از بارســلونا راجع به قدرت
آنفیلد در پی نابودی پیــروزی -4صفر آنها
در مرحلــه نیمهنهایــی فصــل گذشــته لیگ
قهرمانان اروپا بپرســید .لیورپول با شکست
یکشنبه شب منچسترسیتی در آنفیلد حاال
 46بازی خانگی بدون شکست در لیگ برتر
را پشت ســر گذاشــته؛ رکوردی که با نتیجه
-2یــک مقابــل کریســتالپاالس در آوریــل
 2017آغــاز شــد .منچسترســیتی  13ماه
پیش در آســتانه قطع این نوار بــود اما ریاض
محــرز در آن دیدار یک پنالتی دیرهنگام را از
دست داد و بازی بدون گل خاتمه یافت.

جنجال تعویض CR7

رونالدو جریمه میشود؟!

پرتغالی گفت« :مشــکلی با رونالدو داشــته
باشم؟ نه .ابتدا از او تشکر میکنم که خود را
به این بازی رساند با وجود اینکه در شرایط
جســمانی خیلــی خوبــی قــرار نداشــت».
ســرمربی یوونتــوس در ادامــه اظهــار کرد:
«ترجیــح دادم او را تعویض کنم چون خیلی
خوب نبــود .با اینحــال او تمام تالشــش را
کرد تا در شــرایط بازی قرار داشــته باشد».
ســرمربی ایتالیایی درباره جریمه احتمالی
رونالــدو بــه خاطــر عصبانیتــش از تعویــض

گفت« :برای کســانی که تمام تالش خود را
میکنند محدودیتی وجود نــدارد .به نظرم
 5دقیقه عصبانیت عادی بود .یک سرمربی
دوســت دارد بازیکنــش هنگام تــرک زمین
عصبانــی باشــد .اگــر غیــر از این باشــد مرا
نگران میکند ».این درحالــی بود که کاپلو
نســبت به حرکت جنجالی رونالدو واکنش
تندی نشــان داد« :رونالدو در شرایط خوبی
قــرار نــدارد و تعویضش کامال درســت بود.
بعــد از این تغییــر ،یوونتوس توانســت پیروز

مرد کلیدی
هر  2تیم یک اســتعداد هجومی داشتند اما
آنچه که نبرد بزرگ هفتــه دوازدهم را تحت
تاثیــر قــرار داد در میانــه میدان رقــم خورد.
فابینیو پس از شــروع آرام در آنفیلد ،حاال به
مهــره اصلی تیم کلوپ تبدیل شــده اســت.
او ســرعت بــازی بــرای لیورپــول را کنتــرل
میکند ،یــک الیه دفاعی بــرای  4نفر عقب
فراهــم میکند و بــه همکاران خــط میانی
خــود اجــازه میدهــد تــا در موقعیتهــای
پیشــرفته از مهاجمان جلو برونــد و از آنها
پشــتیبانی کننــد .ارزش او بــرای لیورپــول
برابر استونویال در بازی هفته گذشته تایید
شد ،وقتی کلوپ او را روی نیمکت گذاشت
تا مطمئن شــود که او با دریافــت کارت زرد
بــازی مقابل ســیتی را از دســت نمیدهد.
پیشبینیمیشدبازیکنباتجربهایهمانند
فرناندینیو در میانه میدان از منچسترسیتی
مقابلاوقرارداشتهباشدامارودریبهعنوان
هافبک وسط برای سیتی نقشآفرینی کرد
تا مغلوب تجربه فابینیو شود .او در دقیقه 6
اولین گل قرمزها را وارد دروازه حریف کرد
و حکایت مشــت اول در مبــارزه را به صورت
تیم پــپ کوبید .او بــه خوبی هرچــه تمامتر
وظایفش در میانه میدان را انجام داد تا سهم
بزرگــی در تــداوم یکهتــازی لیورپــول برای
کســب عنوان قهرمانی و پایان حسرت 30
ساله داشته باشد.
شــود ».ســرمربی پیشــین رئالمادریــد بــه
شدت از مهاجم پرتغالی انتقاد کرد و گفت:
«باید در چنین لحظاتــی مانند یک قهرمان
رفتار کرد .واقعیت دارد که رونالدو  3ســال
است بازیکنی را دریبل نکرده است .زمانی
کــه ایــن کار را انجــام مــیداد به یــاد دارم و
اکنــون ایــن کار را دیباال و داگالس کاســتا
انجــام میدهنــد ».کاپلو دربــاره اینکه اگر
جای ســاری بود چه واکنشی در این شرایط
نشــان میداد ،گفت« :با او بحث میکردم و
به او میگفتم باید به همتیمیهایش احترام
بگذارد».

لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد  -۳برایتون یک
ولوورهمپتون  -۲استون ویال یک
لیورپول  -۳منچسترسیتی یک
اللیگا
مایورکا  -۳ویارئال یک
اتلتیکبیلبائو  -۲لوانته یک
اتلتیکومادرید  -۳اسپانیول یک
ختافه صفر -اوساسونا صفر
رئال بتیس یک -سویا ۲
سری آ
کالیاری  -۵فیورنتینا ۲
التزیو  -۴لچه ۲
سامپدوریا صفر -آتاالنتا صفر
اودینزه صفر -اسپال صفر
پارما  -۲رم صفر
یوونتوس یک -میالن صفر
بوندسلیگا
مونشنگالدباخ  -۳وردربرمن یک
وولفسبورگ صفر -بایرلورکوزن ۲
فرایبورگ یک -فرانکفورت صفر

اخبار
ونگر مربی بایرنمونیخ نمیشود

اخــراج نیکــو کــواچ از بایرنمونیــخ
گزینههای زیادی را به نیمکت باواریاییها
لینــک کــرد .یکــی از اصلیتریــن نامهــا
آرســن ونگــر فرانســوی بــود کــه از زمان
ترک آرســنال در ماه می  2018هدایت
هیــچ تیمــی را نپذیرفتــه اســت .ونگر اما
در جدیدتریــن اظهــار نظــرش عنــوان
کــرد کــه ســرمربی بایرنمونیــخ نخواهد
شــد .او که اخیــرا گفته بــود اولی هونس
تماسی با او داشــته ،گفت« :من در بحث
ســرمربیگری بایرنمونیخ حضــور ندارم.
اول از همــه بایــد بگویم که مــن هیچگاه
گزینــه هدایت بایرنمونیخ نبــودم .با من
در این خصوص تماس گرفته شــد اما من
سرمربی این تیم نمیشــوم .این واضح و
قطعی است ».ونگر در پاسخ به این سوال
که آیا گفتههایش به منزله خداحافظی او
از دنیای سرمربیگری است یا خیر گفت:
«نه ،لزوما اینطور نیست».

