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اخبار
تمدید فوری بارسا با دو بازیکن

ژاوی هرناندز سرمربی بارسلونا خواهان
تمدید قرارداد سریع باشگاه با گاوی و رونالد
آرائوخو شده است .در دو ماه گذشته بارسلونا
با پدری تا  2026و آنسو فاتی تا  2027تمدید
کرد .بند فسخ هر دو نیز یک میلیارد یورو است
تا شانس ربوده شدنشان توسط باشگاه های
دیگر به صفر برسد.
بارسلونا اما هفته هاست در تالش است تا
قرارداد دو بازیکن جوان دیگر خود را نیز تمدید
کند .صحبت از گاوی  17ساله و رونالد آرائوخوی
 21ساله است.
از قرارداد گاوی با بارسا یک سال و نیم
دیگر باقیمانده و بند فسخ او تنها  50میلیون
یورو است .گاوی محصول الماسیا نه تنها امسال
در ترکیب ثابت بارسا جای گرفته که برای تیم
ملی اسپانیا نیز فیکس بازی می کند.
آرائوخوی اروگوئه ای نیز که از دو سال
پیش به تیم اول بارسا اضافه شد ،تا 2024
قرارداد دارد و بند فسخ او  500میلیون یورو
است ولی معموال هر زمان در میدان بوده ،قابل
اطمینان کار کرده تا ژاوی خواهان تمدید سریع
با او شود .ارزش گاوی و آرائوخو در بازار 25
میلیون یروو تخمین زده می شود.
بارسلونا ماه می گذشته قرارداد نیکو
گونزالس دیگر بازیکن جوان خود را تا  2024با
بند فسخ  500میلیون یورو تمدید کرد  .به این
جمع اگر پدری ،آنسو فاتی و اریک گارسیا(از
سیتی به تازگی جذب شه و تا  2026قرارداد
دارد) را هم اضافه کنیم ،با تمدید گاوی و
آرائوخو ،بارسا کار تمدید  6بازیکن آینده دار
خود را به اتمام رسانده تا به نوعی خیالش
از بابت سال های پیش رو راحت شود .هر 6
بازیکن می توانند عصای دست ژاوی در پروژه
جاه طلبانه وی باشند.
پدر پدیده  17ساله بارسا:

رویایی بود ،دیشب یک ورزشگاه نام
گاوی را فریاد زد

پابلو پائس پدر گاوی پدیده بارسلونا و تیم
ملی اسپانیا شب گذشته از نزدیک شاهد پیروزی
اسپانیا بر سوئد و صعود به چام جهانی بود.
تیم ملی اسپانیا شب گذشته در ورزشگاه
ال کارتوخای سویا توانست با گل دقیقه 86
آلوارو موراتا بر سوئد پیروز شده و راهی جام
جهانی  2022شود .در این بازی لوئیس انریکه
سرمربی الروخا بار دیگر به گاوی هافبک 17
ساله بارسلونا اعتماد کرد و او را در ترکیب ثابت
قرار داد .گاوی با وجود سن اندکش اما با اعتماد
به نفس باالیی بازی کرد و مثل چند بازی ملی
قبل خود ثابت کرد که اطمینان به وی اصال کار
اشتباهی نبوده است.
او فصل جاری وارد فهرست تیم اول بارسا
شده و حاال چند بازی ملی نیز در کارنامه دارد.
اتفاقی که در ابتدای فصل باورنکردنی و چیزی
شبیه به معجزه بود.
گاوی اهل شهری کوچک در  30کیلومتری
سویاست و دیشب پدر و تمامی اعضای خانواده
و دوستانش میهمان ویژه بازی اسپانیا و سوئد
بودند .تقریبا بسیاری از همشهریان او نیز در
ال کارتوخا برای تماشای بازی اسپانیا و گاوی
حضور داشتند.
پابلو پائس پدر گاوی در پایان بازی در
پوست خود نمی گنجید .او به خبرنگار کادنا سر
گفت «:ما هیچکدام فوتبالیست نبودیم و تصور
نمی کردیم گاوی هم روزی فوتبالیست حرفه
ای شود ولی او حاال نه تنها برای بارسا بازی می
کند که پیراهن تیم ملی را نیز به تن دارد .گاوی
از خانواده ای متواضع می آید و به او گفته بودم
که هر زمان دلزده شد ،فوتبال را کنار بگذارد
ولی فکر می کنم دیگر خیلی دیر شده و فوتبال
عشق اول و اخر اوست».
پائس ادامه داد «:امشب همه اینجا بودیم.
همه اعضای خانواده و 15تن از دوستان دوران
کودکی گاوی و خیلی از هم شهری هایش .شبی
باورنکردنی بود که برای همشه در خاطرم خواهد
ماند .یک ورزشگاه نام پسرم را فریاد می زد و
اسپانیا هم توانست برنده شده و به جام جهانی
برود .در رویاهایم نیز چنین چیزی را تصور نمی
کردم».

فنخال در آستانه بازی
فینال گونه هلند

سقوط از دوچرخه کار دست لوئیس فن
خال داد و شاید او نتواند از کنار زمین تیم ملی
هلند را هدایت کند .تیم ملی هلند یک بازی
بسیار حساس و فینال گونه در دور انتحابی جام
جهانی برابر نروژ دارد.
هلند با یک تساوی هم مجوز صعود را
کسب خواهد کرد اما تساوی برابر مونته نگرو
باعث شده تا صعود این تیم به روز آخر کشیده
شود .هلند دو روز پیش با دو گل پیش بود که
در دقایق پایانی گل تساوی را دریافت کرد .سه
تیم هلند ،ترکیه و نروژ شانس صعود دارند و
فعال هلندی ها با دو امتیاز از رقبای خود پیش
هستند.
در آستانه این بازی حساس ،لوئیس فن
خال مربی تیم ملی هلند دیروز و در حال
برگشت از کمپ تمرینی به هتل از دوچرخه
سقوط کرد و از ناحیه لگن مصدوم شد .او که
 9سال پیش از ناحیه مفصل ران آسیب دیده
و تحت جراحی قرار گرفته بود ،این بار با خوش
شانسی از مصدومیت شدید نجات پیدا کرد و
امروز توانست تیمش را تمرین دهد.
البته او با یک ماشین کوچک مربوط به
زمین های گلف در تمرین حاضر شد و دنی
بلیند دستیار او کار هدایت بازیکنان را برعهده
داشت .گویا فن خال فعال با توصیه پزشکان روی
ویلچر می نشیند و اجازه قدم زدن ندارد .به وی
توصیه شده فعال راه نرود و به خود فشار نیاورد و
تا فردا مشخص می شود که می تواند کنار زمین
تیم ملی هلند را برابر نروژ هدایت کند یا خیر.
دیداری که قرار است پشت درهای بسته در
روتردام برگزار شود.

شماره 3323

شاهکار ستاره بریتانیایی در فرمول یک

لوییس همیلتون فاتح گرندپری برزیل شد

گرندپری برزیل با قهرمانی لوییس همیلتون
پایان یافت.
مسابقه گرندپری برزیل برگزار شد و در نهایت
این لوییس همیلتون بود که با عملکرد فوق العاده
درخشان خود قهرمانی را بدست آورد .گرندپری برزیل
در پیست خوزه کارلوس پیس واقع در سائوپائولو آغاز
شد و در پایان این لوییس همیلتون از مرسدس بود
که با عملکرد بسیار درخشان خود توانست عنوان
قهرمانی را کسب کند .شروع کار برای همیلتون از
رتبه دهم بود و در پایان او توانست زودتر از تمامی
رانندگان حاضر در این مسابقه از خط پایان عبور کند.
همیلتون  71دور را در مدت زمان 1:32:22.851طی
کرد .در رتبه دوم مکس ورستپن قرار گرفت .مکس
امروز مغلوب همیلتون و مرسدس شد و واقعا عملکرد
درخشان آنها بود که باعث شد مکس دوم شود .در
رتبه سوم دیگر راننده مرسدس قرار گرفت .والتری
بوتاس که استارت خوبی نداشت سوم شد .سرجیو پرز
چهارم شد ،چارلز لکلرک و کارلوس ساینز از فراری نیز
به ترتیب پنجم و ششم شدند .سریع ترین دور مسابقه
را نیز سرجیو پرز زد.

مسابقه با استارت بهتر مکس ورستپن آغاز
شد و عملکرد او موجب شد تا برتری را بدست
بیاورد در پی آن سرجیو پرز نیز دوم شد .اما
سیفتی کار در ابتدای مسابقه در دورهای دهم

و یازدهم موجب شد تا رانندگان نزدیک به هم
باشند ،چند بار در این مسابقه شاهد برخورد
رانندگان بودیم و سیفتی کار وارد عمل شد .در
میانه های کار بود که همیلتون که کار را از جایگاه

دهم شروع کرده بود ،با استفاده از  DRSخود
موفق به گذر از سرجیو پرز شد و در حالی که در
دور  21بودیم ،بایستی  50دور نبرد تماشایی مکس
ورستپن و لوییس همیلتون را می دیدیم .همیلتون
بارها به مکس نزدیک شد و در مقطعی از مسابقه
دو طرف به خارج از پیست هدایت شدند البته که
این موضوع توسط فیا بررسی شد اما جریمه ای
برای مکس در نظر نگرفته شد .شاید طبق قوانین
بهتر بود که مکس با پنالتی چند ثانیه ای رو به رو
می شد .اما سرانجام در دور  63بود که همیلتون با
استفاده از  DRSخود در کفی از مکس گذشت و
تا پایان فاصله خود را با راننده هلندی ردبول حفظ
کرد و زودتر از سایرین از خط پایان گذشت.
مسابقه گرندپری برزیل را می توان یکی از
زیباترین مسابقات این فصل از رقابت های فرمول
یک دانست .همیلتون در این مسابقه چیزهای
زیادی را ثابت کرد و موجب شد تا تنور قهرمانی
داغ تر شود .قطعا در سه گرندپری باقی مانده شاهد
نبرد های زیبایی میان مکس و همیلتون خواهیم
بود.

وضعیت عجیب در چین

ناپدید شدن ستاره ویمبلدون

قهرمان چینی ویمبلدون پس از افشای تعرض جنسی معاون
نخست وزیر ،ناپدید شد!
شوای پنگ تنیسور  35ساله چینی است که در سال های 2013
و  2014به ترتیب برنده ویمبلدون و فرنچ اوپن شده و حاال بعد از
مطرح کردن ادعایی در خصوص یکی از مسئوالن دولت چین ،ناپدید
شده است.
پنگ ادعا کرده معاون سابق نخست وزیر چین ،به او تعرض
جنسی داشته و حاال بعد از این افشاگری ،ناپدید شده است.
اتحادیه جهانی تنیس ( )WTAدرخواست کرده بررسی های الزم
در خصوص ناپدید شدن پنگ انجام شود .پنگ یکی از بزرگترین
ستارگان ورزشی چین به حساب می رود و االن  10روز است بعد از
افشاگری بزرگش در رابطه با اینکه ژنگ گائولی او را مجبور به رابطه
جنسی کرده ،جایی دیده نشده و هیچ خبری از او نیست.
گاردین و  CNNدر این باره نوشته اند پنگ در تاریخ دوم نوامبر
از طریق حساب ویبوی خود (محبوب ترین شبکه اجتماعی چین)،
افشا کرد گائولی بعد از یک بازی تنیس و علی رغم مخالفت های

مکررش به او تعرض کرده است .پنگ همچنین نوشته بود آنها  7سال
پیش یک بار باهم بوده اند و او بعد از آن ،نسبت به گائولی ،عالقه
پیدا کرده است .اینترنت در چین شدیدا تحت نظارت و سانسور قرار
دارد و موارد مربوط به زندگی شخصی مسئولین ارشد کشوری ،از
جمله مسائل حساس تلقی می شود .پنگ در پست مربوط ،که فقط
نیم ساعت بعد از انتشار حذف شد ،نوشته بود نمی تواند هیچ مدرکی
برای اثبات ادعایش ،ارائه کند.
حاال جامعه جهانی ورزش حدود دو هفته بعد از انتشار پست
پنگ و ناپدید شدن او ،در خصوص این تنیسور پرافتخار ،ابراز نگرانی
کرده است .اتحادیه جهانی تنیس خواستار بررسی دقیق و انتشار
گزارش شفاف در خصوص پنگ شده و اعالم کرده صحبت های همه
زنان باید مورد توجه قرار گرفته و سانسوری در کار نباشد.
پنگ در پستش نوشته بود گائولی که االن  75ساله است ،و
همسرش سه سال پیش مسابقه تنیسی در پکن ترتیب دادند و اتفاق
تلخ بعد از مسابقه در اتاق معاون سابق نخست وزیر رخ داده است.
گفتنی است پنگ در سال  ،2014به تنیسور شماره یک دنیا در

بخش دوبل بدل شد و اولین تنیسور چینی به حساب می رود که به
این دستاورد رسیده است .او در  23رقابت مختلف در بخش دوبل به
قهرمانی رسید و به نیمه نهایی رقابت های یو اس اوپن  2014هم
رسید .ژنگ در سال  2018بازنشسته شد و بعد از آن از حضور در
محافل عمومی سر باز زده است.

خشم شدید کریستیانو ؛ کینه ابدی در دل رونالدو!

بود و هر یک گل برای او ارزش ویژه ای داشت .پس
این ستاره باتجربه از شدت خشم با عصبانیت هر

چه تمام تر به سمت کمک داور رفته و در نهایت
وقتی دید به نتیجه نمی رسد ،بازوبند خود را به

زمین کوبیده و راهی رحتکن شد .اگر آن گل قبول
می شد ،پرتغال علیرغم شکست در مسابقه دیشب
نیز می توانست جواز صعود مستقیم به جام جهانی
را کسب کند.
اما بعد از چند ماه این اتفاق هنوز از ذهن
کریستیانو رونالدو نرفته و او حتی در پایان
مسابقه دیشب نیز به این موضوع اساره کرد.
فرناندو سانتوس ،سرمربی تیم ملی پرتغال
مدعی شد کریستیانو رونالدو در پایان بازی به
بازیکن صربستان در همین رابطه گالیه کرده و
مدعی شد گل درست او در بازی رفت مردود
اعالم شده است.
به هر حال سرنوشت به شکلی رقم خورد که
حاال کریستیانو رونالدو و پرتغال باید در مرحله پلی
آف حاضر شوند و مانند سال  ،2013این بازیکن
کار دشواری برای رساندن تیم ملی کشور خود از
این مرحله به جام جهانی دارد.

کدام یک برنده این دوئل است؟
کاستاریکا عملکردی ناامیدکننده در دور انتخابی جام جهانی
داشته و فردا محکوم به پیروزی بر هندوراس است .کیلور ناواس نقشی
مهم در این جدال خواهد داشت.
امروز از دور انتخابی جام جهانی منطقه کونکاکاف تیم های
کاستاریکا و هندوراس به مصاف هم خواهند رفت .دیداری که برای
هر دو تیم بسیار حساس است.
 7بازی برگزار شده و تیم های آمریکا ،مکزیک ،کانادا و پاناما
در رده های اول تا چهارم هستند و به فاصله  5امتیاز تا پاناما نیز
کاستاریکا قرار دارد .تیمی که به نظر مدعی صعود بود حاال کمی از

قافله عقب مانده و برای رسیدن به رتبه چهارم و راهیابی به پلی آف
باید از سد هندوراس بگذرد .تیمی که با سه تساوی و  4باخت و سه
امتیاز در رده آخر قرار دارد ولی همچنان به فاصله  7بازی تا پایان،
چشم به برگرداندن شرایط و رقم زدن معجزه دارد.
جدال کاستاریکا برابر هندوراس از حیث رویارویی کیلور ناواس
گلر سابق رئال و حال حاضر پی اس جی(بهترین دروازه بان تاریخ
کونکاکاف) با آلبرت الیس مهاجم  25ساله هندوراس و باشگاه بوردو
نیز جذاب است .همین هفته پیش بود که این دو در لیگ فرانسه برابر
هم قرار گرفتند و الیس توانست یک گل به ناواس بزند.

در ان بازی ابتدا پی اس جی سه گل پیش افتاد اما الیس دقیقه
 78یک گل را پاسخ داد و میزبان دقیقه  92به گل دوم هم رسید
ولی برای به تساوی کشیده شدن بازی دیگر دیر شده بود .هندوراسی
ها امیدوارند تا الیس فردا یک بار دیگر برابر ناواس گلزنی کند و در
نقطه مقابل نیز کاستاریکا مثل همیشه چشم به درخشش ناواس دارد.
ناواس با درخشش خود در  7بازی گذشته ،تا به اینجا مانع از این شده
تا شانس صعود کاستاریکا از بین برود.
البته در حال حاضر تردیدهایی در مورد حضور ناواس در این
بازی وجود دارد و باید دید چه خواهد شد.

جوردی آلبا :همه پشت انریکه هستیم؛ میتوان قهرمان جهان شد
جوردی آلبا معتقد است اسپانیا با لوئیس
انریکه توان قهرمانی جام جهانی را دارد.
یکی از حساس ترین بازی های شب پایانی
مقدماتی جام جهانی  2022در قاره اروپا را در
سویای اسپانیا شاهد بودیم؛ جایی که تیم های
ملی اسپانیا و سوئد به مصاف هم رفتند.
اسپانیا با  16امتیاز در صدر جدول رده بندی
گروه دوم مسابقات بود و شب گذشته برای قطعی
کردن صعود خود تنها به یک امتیاز نیاز داشت؛

حریف این تیم سوئد بود؛ تیمی که با  15امتیاز به
دنبال کسب پیروزی و صعود به رده نخست بود تا
بتواند به عنوان تیم نخست گروه راهی قطر شود.
این بازی را در نهایت اسپانیا با تک گل آلوارو
موراتا که در دقیقه  86به ثمر رسید پیروز شد و
مستقیما به جام جهانی راه یافت.
جوردی آلبا یکی از بازیکنان اصلی اسپانیا به
شمار میآید و در بازی شب گذشته نیز به شکل
ثابت بازی کرد.

لیگ برتر در آستانه ثبت رکورد در زمینه حق پخش
لیگ برتر انگلیس در آستانه ثبت رکوردی تازه
در زمینه فروش حق پخش تلویزیونی در کشورهای
خارجی است.
رقابتهای لیگ برتر انگلیس در سالهای
اخیر جز پرببیندهترین لیگهای فوتبال دنیا بوده
و تماشاگرانی بسیاری را از سرتاسر جهان پای
تلویزیونها نشانده است.
بسیاری از هواداران فوتبال باور دارند که لیگ
برتر انگلیس بهترین ،جذابترین و قدرتمندترین
لیگ فوتبال در بین سایر لیگهای معتبر اروپایی
است و بسیاری از فوتبالدوستان بازیهای این
لیگ را با عالقه خاصی دنبال میکنند.
حاال فایننشنال تایمز خبر داده که این لیگ

در آستانه فروش حق پخش تلویزیونی خود به
آمریکا با مبلغی نزدیک به دو میلیارد دالر است.
شرکتهای  ViacomCBSو  ESPNبا مالکیت
مشترک والت دیسنی جز شبکههای پخش کننده
هستند که قصد دارند با شبکه  NBCهمکاری
کنند که در حال حاضر حق پخش رقابتهای لیگ
برتر را در اختیار دارد.
بر اساس این قرارداد که از فصل  2022-23تا
 2027-28ادامه خواهد داشت ،لیگ برتر موظف
است که حق پخش تمامی دیدارها در هر 38
هفته را به این شرکتها بفروشد و دیگر پکیجهای
جداگانه برای پخش هر بازی در اختیار آنها قرار
نمیدهد.

او پس از صعود اسپانیا به جام جهانی گفت«:
افکار و ایده های انریکه به روز هستند و بازیکنان
کامال توصیه های او را قبول می کنند .او فوق العاده
است و تفکرات خود را به خوبی در اختیار بازیکنان
قرار میدهد .صحبتهای او همواره باعث تهییج و
آگاه شدن ما میشود».
آلبا که در بارسلونا هم شاگرد انریکه بود ،ادامه
داد «:من مدتهاست که انریکه را میشناسم .او
مربی عادلی است و به همه فرصت خودنمایی را

میدهد .این از بهترین خصوصیات او به شمار می
رود .اینجا همه پشت او هستیم و ایده هایش را
اجرا می کنیم.
بسیار خوشحالیم که جواز صعود را کسب
کردیم و از اینکه قرار است یک جام جهانی دیگر
را تجربه کنم .نمی دانم که آیا قهرمان جام جهانی
خواهیم شد یا نه اما بدون شک به قهرمانی فکر
میکنیم .ما تیم خوبی داریم و می توانیم برابر هر
تیمی نتیجه بگیریم».

عذرخواهی سیلوا :چیزی برای گفتن نداریم
برناردو سیلوا ،ستاره منچسترسیتی ،پس از
شکست پرتغال برابر صربستان از هواداران این تیم
عذرخواهی کرد.
پرتغال در آخرین دیدار از مرحله گروهی
رقابتهای انتخابی جام جهانی  2022قطر به
مصاف صربستان رفت و در حالی که میتوانست
با یک تساوی حضورش در قطر را قطعی کند اما
با گل دقیقه  90حریف از صعود به جام جهانی
بازماند.
آنها حاال باید شانس خود را در مسابقات پلی
آف امتحان کنند ،رقابتی که با حضور  11تیم دیگر
اروپایی برگزار میشود و در نهایت تنها سه تیم از
این مسابقات به جام جهانی راه پیدا خواهند کرد.

فداکاری دنی آلوز برای بازگشت به
بارسلونا

دنی آلوز یکی از کمترین دستمزدها را
در باشگاه بارسلونا دریافت خواهد کرد.دنی آلوز
تست های پزشکی بارسلونا را با موفقیت پشت
سر گذاشت و می تواند بدون مشکل در تمرینات
شرکت کند .مراسم معارفه او نیز چهارشنبه ساعت
 14به وقت محلی و در نوکمپ خواهد بود .بارسا
هفته قبل جذب آلوز را اعالم کرد و به این ترتیب
مدافع برزیلی پس از  5سال به خانه برگشت.
نشریه اسپورت با انتشار گزارشی مدعی شد ،آلوز
در بارسلونا کمترین دستمزد دریافتی را در بین
بازیکنان خواهد داشت.بارسلونا با مشکالت مالی
بزرگی دست و پنجه رم میکند و در کنار بازیکنان
قدیمی این تیم ،خریدهای جدید بارسا از جمله
اریک گارسیا ،ممفیس دپای ،سرخیو آگوئرو نیز با
کاهش دستمزدشان موافقت کر دهاند .دنی آلوز که
تا پایان فصل جاری در عضویت بارسلونا خواهد بود،
در قراردادش با این باشگاه بند پاداشهایی وجود
دارد که در صورت کسب دستاوردهایی توسط این
مدافع برزیلی فعال خواهد شد .دنی آلوز که بین
سالهای  2008تا  2016در عضویت بارسلونا بود و
به این تیم برای کسب  23جام مختلف از جمله 6
قهرمانی در اللیگا و سه قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا کمک کرد ،حاال زیرنظر ژاوی هرناندز دومین
دوره حضورش در این تیم را تجربه خواهد کرد.

مودریچ :حس خیلی خاصی دارم؛ قطعا
به قطر میروم

اشتباهی که از ذهن پاک نشد؛

کریستیانو رونالدو ،ستاره  36ساله تیم ملی
پرتغال هنوز به داوری دیدار رفت مقابل صربستان
معترض است.
آنچه کریستیانو رونالدو از آن می ترسید به
سر او و تیم ملی پرتغال آمد و حاال آنها برای صعود
به جام جهانی باید از مرحله دشوار پلی آف عبور
کنند .این در حالیست که شرایط می توانست به
شکل دیگری برای تیم ملی پرتغال پیش برود و در
واقع این تیم قربانی اشتباهات داوری دور رفت شد.
چند ماه قبل و در دیدار رفت صربستان مقابل
پرتغال ،این کریستیانو رونالدو که در دقایق پایانی
موفق به زدن گل برتری تیمش در خانه حریف
شد ،اما مارکو دیکس ،کمک داور هلندی این گل
ضحیح را مردود اعالم کرده و در نهایت آن مسابقه
با همان تساوی  2-2به اتمام رسید.
کریستیانو رونالدو در آن مقطع به دنبال
رسیدن به رکورد بهترین گلزن تاریخ در رده ملی

اخبار

برناردو سیلوا که از رقم خوردن این نتیجه
بسیار ناراحت به نظر میرسید پس از پایان بازی
گفت «:این بازی بدی برای پرتغال بود .ما توانستیم
خیلی زود به گل برسیم اما از آن به بعد دست از
بازی کردن برداشتیم .من نمیتوانم توضیح خوبی
برای این اتفاق پیدا کنم ،هیچ کالمی قادر به
توصیف آن نیست» .
این ستاره سیتی ادامه داد «:این بازی افتضاح
بود .ما باید عملکرد بسیار بهتری را به نمایش
بگذاریم چون یک دیدار پلی آف در ماه مارس
داریم و تمام تالشمان را به کار میگیریم تا صعود
کنیم .اما در خانه با حضور  65هزار هوادار باید بهتر
عمل میکردیم».

لوکا مودریچ آماده است تا تیم ملی کرواسی
را در جام جهانی  2022رهبری کند.روز گذشته
هفته دهم و پایانی دور انتخابی جام جهانی 2022
قطر ،با برگزاری دیدارهای گروه  Hآغاز شد .در
مهمترین بازی گروه ،کرواسی در ورزشگاه پولیود
شهر اسپلیت میزبان روسیه بود و با نتیجه 0-1
پیروز شد .فدور کودریاشوف مدافع روسها در
دقیقه  81دروازه خودی را به اشتباه باز کرد .با
این پیروزی سرنوشتساز ،کرواسی با  23امتیاز و
صدرنشینی گروه به کار خود پایان داد و به جام
جهانی  2022صعود کرد .روسیه  22امتیازی نیز
که با یک تساوی صعود خود را مسجل میکرد ،رده
دوم جدول گروه  Hرا به خود اختصاص داد و راهی
دور پلیآف شد .این پیروزی برای لوکا مودریچ
کاپیتان کروات ها و مرد سال فوتبال جهان در سال
 2018نیز اهمیت زیادی داشت .او که گفته می
شد پس از یورو  2020از تیم ملی بازنشسته خواهد
شد ،در نهایت تصمیم گرفت تا جام جهانی 2022
به فوتبال ملی ادامه دهد و این صعود به همین
دلیل برای او بسیار خاص بود .مودریچ در پایان
بازی بسیار خوشحال بود و گفت «:کاپیتانی تیم
ملی در جام جهانی؟ قطعا ،نمی دانم چه اتفاقی باید
رخ بدهد تا من این کار را انجام ندهم و با تیم ملی
به قطر نروم .بسیار خوشحالم و این موفقیت بزرگی
بود .متحد شدیم و صعود کردیم تا یک حس خاص
و باورنکردنی را تجربه کنم .خیلی خوشحالم که در
قطر حاضر خواهیم بود ».مودریچ در جام جهانی
قبلی درخشش فوق العاده ای داشت و کمک کرد
کرواسی تا فینال نیز باال برود ولی با شکست  2-4از
فرانسه به نایب قهرمانی رضایت دادند.
دژان کولوسفسکی:

قطعا شرایطم در یوونتوس دشوار است!

دژان کولوسفسکی ،ستاره سوئدی بیانکونری
اعتراف کرد که فصل سختی را در یوونتوس
سپری می کند.دژان کولوسفسکی در فصل جاری
و بر خالف فصل قبل جایی چندانی در ترکیب
یوونتوی نداشته و به نظر می رسد هنوز نتوانسته
خود را با اندیشه های مکس آلگری تطبیق دهد.
در روزهای اخیر اخباری در مورد احتمال جدایی
دژان کولوسفسکی از یوونتوس و انتقال او به تیم
هایی چون تاتنهام یا آرسنال از لیگ برتر شنیده
شده است .حاال کولوسفسکی در مصاحبه ای مدعی
شد تحمل این شرایط برای او آسان نیست و این
بازیکن برای بهبود اوصاع نیاز به تالش بیشتری
دارد.دژان کولوسفسکی گفت« :معلوم است شرایط
برای من خیلی سخت پیش می رود ،من زندگی
می کنم تا که در ترکیب قرار گرفته و در زمین
فوتبال حضور پیدا کنم .اما در حال حاضر این اتفاق
رخ نمی دهد ،بنابراین باید این موضوع را حل کنم
و قوی تر از گذشته در ترکیب قرار بگیرم .من باید
تالش بیشتری انجام دهم و کار فعلی برای حضورم
در زمین کافی نیست .حضور در میدان بدون ریتم
منظم برای یک بازیکن سخت است .اگر ماهی یک
بار بازی کنید بی تردید از سرعت و تحرک الزم
برای درخشش برخوردار نخواهید بود و تطبیق
یافتن با این شراط کمی بیشتر طول می کشد».

اولین خرید بزرگ نیوکاسل از
یوونتوس میآید؟

بر اساس ادعای کالچو مرکاتو باشگاه نیوکاسل
به جذب آدرین رابیو از یوونتوس عالقه مند است.
بعد از یک فصل نیمکتنشینی در پاری سن ژرمن
به دلیل عدم تمدید قرارداد با این تیم ،آدریان رابیو
نهایتاً در نقل و انتقاالت تابستانی  2019با انتقالی
آزاد و رایگان به یوونتوس پیوست تا بتواند در این
تیم روزهای تلخ گذشته را به فراموشی بسپارد .با
این حال ستاره فرانسوی هرگز نتوانسته روزهای
خوبی را در بیانکونری تجربه کند و مصدومیت های
پیاپی نیز مزید بر علت شده تا او در نشان دادن
قابلیت های خود ناکام بماند؛ مسئله ای که شایعات
زیادی را در مورد جدایی احتمالی این بازیکن از
بیانکونری به وجود آورده است .اما به نظر میرسد
که با آمدن ماسیمیلیانو آلگری به یوونتوس وضعیت
آدرین رابیو بدتر هم شده است چراکه کالچو
مرکاتو گزارش داده که سرمربی ایتالیایی بانوی
پیر از عملکرد این بازیکن ناامید شده و اعتقادی
به او ندارد .در واقع به نظر میرسد که آلگری به
مسئوالن یووه خبر داده که مشکلی با جدایی رابیو
ندارد .کالچو مرکاتو در ادامه گزارش خود مدعی
شده که نیوکاسل عالقه زیادی به جذب این هافبک
فرانسوی دارد و باشگاه انگلیسی میتواند با پرداخت
 15میلیون یورو آدرین رادیو را به خدمت بگیرد
تا به نوعی او به اولین خرید بزرگ سران جدید و
متمول نیوکاسل تبدیل شده باشد.

