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پوچتینو از تاتنهام اخراج شد و...

رونالدو کومان پس از بازی با استونی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی
 NOSهلند در تمجید از زننده  3گل تیمش که در واکنش به توهین
نژادی در یکی از بازیهای لیگ دســته دوم هلند با همکاری فرانک
دییونگ دست به شادی گل جالبی زد ،گفت« :ما یک تیم هستیم و
بهنظرمشادیگلواینالدومزیبابود.جورجینیوهمچنیندررختکن
گفت از اینکه در این تیم هلند بازی میکند ،خوشحال است».

ســرژ گنابری ،وینگــر باشــگاه بایرنمونیخ به دلیــل عملکرد
خیرهکننده خود در ماه اکتبــر به جایزه بهترین بازیکن ماه اکتبر
بوندسلیگا دســت یافــت .او باالتــر از نامزدهایی مثــل روبرت
لواندوفسکی و آندری کراماریچ به این عنوان رسید .گفتنی است؛
گنابری پیش از این در راه کســب جایزه بهترین بازیکن ماه اکتبر
بایرنمونیخ رقابت را به لواندوفسکی باخته بود.

تاتنهام این فصل برخالف
آنچه تصور میشــد شــروع
ضعیفــی در لیگ برتر انگلیس داشــته و
از  12بازی ابتدایی خود تنها  14امتیاز
کســب کــرده و در حــال حاضــر در رده
چهاردهم جدول  20تیمی این رقابتها
جا دارد .با وجود نتایج بد در لیگ برتر باز
هم کســی به جایگاه مائوریسیو پوچتینو
در هدایت اســپرز شک نداشــت اما این
شک سهشنبه شــب به یقین تبدیل شد.
پوچتینــو پــس از  5ســال و نیــم موفــق
در شــمال لنــدن ،در حالــی بــه صورت
ناگهانی از هدایت تیم کنار گذاشته شد
کــه هیچ کــس انتظارش را نداشــت .در
واقع اگر قرار به برکناری بود ،این اتفاق
میتوانســت خیلــی زودتــر رخ دهد؛ آن
زمان که تیم به صورت ســریالی در لیگ
برتر شکســت میخورد یــا در خانه برابر
بایرنمونیخ سونآپ شــد! پوچ آن زمان
ابقا شــد حتی در تعطیــات فیفادی هم
به کارش ادامه داد اما مشــخص نیســت
در ســر دنیــل لوی چــه میگذشــت که
چنــد روز مانده به آغــاز دوباره لیگ ،این
تصمیم ناگهانی را گرفت؛ آن هم درست
 6ماه پس از اینکه سرمربی آرژانتینی،
با افتخاری تاریخی تاتنهام را برای اولین
بار به فینال لیگ قهرمانان رساند.
یک جانشین خاص!
امــا همانقدر که اخــراج پوچتینو عجیب
بــود ،جانشــین او هــم عجیبتــر بــود.

یک جابهجایی خاص!

گفتــه میشــد رابطــه ســرمربی و مالک
از تابســتان و هنــگام نقلوانتقــاالت بــه
تیرگــی گراییــد چراکــه پــوچ بــه خریــد
یــک سوپراســتار اعتقاد داشــت اما لوی
بــا او مخالــف بــود .بــا این حال باشــگاه
تاتنهام پــس از اینکه در پی تداوم نتایج
ضعیف ،مائوریســیو پوچتینو را از سمت
ســرمربیگری اســپرز اخراج کرد ،صبح
دیروز خوزه مورینیو را به عنوان سرمربی
جدید معرفی کرد .آقــای خاص تا پایان
فصــل  2022-23هدایت اســپرز را بر
عهــده خواهد داشــت؛ همــان مربیای
کــه روزی گفته بــود پیشــنهاد تاتنهام را
نمیپذیــرد چراکه نســبت به هــواداران
چلســی تعلقخاطر دارد .اما حاال معنی
تعلقخاطــر را بــه خوبی میتــوان به یاد
ســپرد! احتمــاال این هم مثــل تمام خط
قرمزها و عالیقی که آقای خاص داشته،
مشــمول گذر زمان شــده و دیگــر وجود
خارجــی ندارد .حاال طرفداران چلســی
بیشــتر از قبل از مورینیو متنفر شــدهاند
و البتــه بایــد منتظــر واکنش هــواداران
منچســتریونایتد هم به بازگشــت مربی
پرتغالــی به لیگ برتر باشــیم .همه اینها
قطعــا یــک شــوک جذاب بــه لیــگ برتر
خواهد داد.
هزینهها
اما اخراج این ســرمربی آرژانتینی برای
مدیــران باشــگاه تاتنهــام هزینــ ه باالیی
خواهــد داشــت .طبق گــزارش نشــریه

چلسی میتواند منسیتی را شکست دهد

پورتلند بلیــرز در پانزدهمین دیدار خــود در فصل  2019لیگ
بســکتبال حرفهای آمریکا موســوم به  NBAمهمان نیواورلینز
پلیکانــز بود که با نتیجه  104-115شکســت خــورد .کارملو
آنتونی ،ستاره پیشین تیم ملی بســکتبال آمریکا بعد از مدتها
دوری از میادین با شــماره نامتعارف  00برای پورتلند به میدان
رفت و  10امتیاز و  4ریباند در مدت  23دقیقه کسب کرد.

منچسترســیتی و چلســی در چارچــوب لیگ برتر انگلیــس باید در اســتادیوم اتحاد به
مصــاف هــم بروند .این در حالی اســت که  2تیم فصل گذشــته در همین اســتادیوم به
مصاف هم رفتند که چلســی با  6گل مغلوب سیتیزنها شد .ادن هازارد ،وینگر فعلی
رئالمادریــد در مصاحبــه با مترو درباره اینکــه نتیجه این مســابقه چگونه رقم خواهد
خورد ،گفت« :پیشبینی این مسابقه کار آسانی نیست .بازی سختی است به خصوص
اینکه این مسابقه در استادیوم اتحاد برگزار میشود .سال گذشته ما در این استادیوم
با نتیجه -6صفر شکست خوردیم و این خاطرهای بد برای من و البته چلسی است ولی
فکر میکنم چلســی امسال تیم بسیار خوبی است .آنها تیم جوانی هستند ولی خوب
بازی میکنند .پس دلیل نمیبینم که نتوانند در این مسابقه پیروز شوند».
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خبر
انگلیســی میرر ،این سرمربی آرژانتینی
کــه در ماه مــی 2018قــراردادش را با
تاتنهام  5ساله تمدید کرد ،حاضر نشده
به این باشــگاه تخفیفی بدهد ،بنابراین
باشگاه تاتنهام باید  19.6میلیون پوند به
عنوان غرامت به پوچتینو و دستیارانش
بابت قطع همکاری زودهنگام بپردازد.
او که از ســال  2014هدایــت تاتنهام را
بر عهده داشــت ،نتوانســت با این تیم به
عنــوان قهرمانــی برســد اما اســپرز را به
یکــی از باثباتتریــن تیمهــای انگلیس
تبدیل کرد .حاال از حقوق پوچ و کادرش
که بگذریم ،میرسیم به سرمربی جدید
کــه گویــا قــرار اســت  2برابر نفــر قبلی
حقــوق بگیــرد .دیلیمیــل گــزارش داد
دستمزد مورینیو در تاتنهام  15میلیون

پوند است ،این در حالی است که حقوق
پوچتینــو در ایــن تیم  8.5میلیــون پوند
در ســال بــود .ایــن ســرمربی پرتغالــی
کــه در مــاه دســامبر  2018از ســمت
سرمربیگری منچستریونایتد اخراج شد
و از آن تاریــخ هدایــت تیمــی را برعهــده
نداشــت ،از منیونایتد هــم دقیقا همین
مقــدار دســتمزد میگرفــت .مورینیــو
پــس از رســمی شــدن ایــن قــرارداد در
صحبتهــای کوتاهی گفــت« :از اینکه
به چنین باشــگاهی با هواداران پرشور و
میراثی بزرگ پیوستهام ،هیجان زدهام.
کیفیــت بازیکنان و آکادمــی تاتنهام مرا
تحــت تاثیر قــرار داد و کار کــردن با این
بازیکنان مرا به ســمت حضور دوباره در
لندن سوق داده است».

بلژیک دومین خط حمله برتر مقدماتی
بــرد -6یــک بلژیــک مقابل قبرس باعث شــد تعــداد گلهای شــیاطین ســرخ در مرحله
مقدماتی یورو  2020به عدد  40برسد تا این تیم دومین خط حمله برتر تاریخ مسابقات
مقدماتــی یــورو را به نــام خود ثبت کنــد .تیم ملــی اســپانیا در مســابقات مقدماتی یورو
 2000موفق شــد  42بار دروازه حریفانش را باز کند و این رکورد همچنان پابرجاست.
پس از اســپانیا( )2000و بلژیــک( 3 ،)2020تیم دیگر با ثبــت  37گل در جایگاههای
بعــدی قرار دارند .ایتالیا که همواره به یک تیم با قدرت تدافعی مشــهور بوده موفق شــد
 37گل در مســابقات مقدماتی یورو  2020به ثمر رســاند ،انگلیس نیز در این مسابقات
 37گل وارد دروازه حریفــان کرد .هلند در مســابقات مقدماتی یورو  2012دیگر تیمی
است که  37گل در یک دور مقدماتی به نام خود ثبت کرده است.

پرچم عجیب گرت بیل کنایه
به رئال مادرید

گــرت بیل بایــد در چند روز آینــده درباره
اتفاقهایــی کــه در ایــن هفتــه رخ داد
صحبت کنــد؛ در مورد حضــورش در تیم
ملــی ولز که بــا پیروزی برابر مجارســتان
توانســت به یــورو  ۲۰۲۰صعــود کند در
حالی کــه در رئــال مصدوم بود و ســپس
دربــاره اتفاقــی کــه پــس از پایــان دیدار
سهشــنبه شــب رخ داد .مهاجــم ولــزی
ماننــد دیگــر همتیمیهایــش از صعود به
یورو خوشــحال بود و پرچمی را در دست
داشــت که رویش نوشته شــده بود« :ولز،
گلف ،مادریــد ،به این ترتیــب ».جملهای
کــه قطعا مادریدیهــا را عصبی میکند.
بدیــن ترتیــب جملــهای کــه میاتوویچ در
اواخــر اکتبــر گفــت ایــن نوشــته را تایید
میکند .مهاجم ســابق مونتهنگرو درباره
بازیکــن مادریــد گفت« :بیل ابتــدا به تیم
ملی ولــز فکر میکند ،ســپس بــه گلف و
پس از آن به رئالمادرید .من با او صحبت
نکــردهام امــا ایــن چیــزی اســت کــه از
رفتارش نشان میدهد .هرگز نمیدانید
میتوانیــد او را بــرای بــازی فــرا بخوانید
یــا نــه  ،انگیــزه دارد یــا نــه ،آســیبدیده
اســت یا نه ...با این حــال میبینید که با
نزدیک شدن بازیهای ملی چگونه بهتر
میشود».

