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اخبار
نامه دلگرمکننده شواینی به داور ایرانی

سالها پیش داور ایرانی وقتی در بیمارستان
بستری بود ،نامه ای را دریافت کرد که امضای
باستین شوآین اشتایگر را در پایین خود داشت.
بابک رفعتی داور ایرانی  -آلمانی است که در
نخستین سالهای ششمین دهه زندگی ،پرده از
نامه ای برداشت که پس از خودکشی نافرجام،
شوآین اشتایگر ستاره تیم بایرن مونیخ برایش
ارسال کرد .ماجرا از این قرار است که رفعتی
پس از فشارهای حاصل از داوری در بوندسلیگا،
در سال  1391دست به خودکشی زد که البته
از سوی دستیارانش و تیم پزشکی بیمارستان
خنثی شد .او پس گفت که مسئوالن فوتبال
آلمان نسبت به او بی توجهی کردند و باوجود
اطالع از وضعیتش ،اقدامی انجام ندادند .اما
در این بین ستاره خط هافبک تیم ملی آلمان
نامه ای دلگرم کننده را برای رفعتی ارسال
کرد که از طریق همسرش در بیمارستان برای
او خوانده شد.شوآینی در این نامه نوشته بود:
«آقای رفعتی ،باید یک بار دیگر بلند شوی و
به شکستها توجه نکنی .برایت آرزوی موفقیت
دارم ».جمله کوتاه این بازیکن فوتبال اگرچه
شاید برای بسیاری یک مسئله باشد اما آنطور
که رفعتی میگوید در آن زمان دلگرمی ویژه ای
برای او بوده است .رفعتی همچنین در این باره
میگوید « :شواین اشتایگر میدانست من بار
دیگر در آلمان قضاوت خواهم کرد .من این را
فراموش نمیکنم .رفتار شواین اشتایگر انسانی
و خارقالعاده بود ».این داور دو ملیتی که سابقه
قضاوت بازیهای بایرن مونیخ را هم دارد ،به مدت
سه سال از  2008تا  2011در فهرست فیفا نیز
قرار داشت و به مدت حدود یک دهه بیش از
 100بازی در بوندسلیگای یک و دو را سوت زد.

 10میلیون پوند؛ هزینه انتقال پوچتینو
به یونایتد

به نظر میرسد که مائوریسیو پوچتینو،
سرمربی پاری سن ژرمن ،همچنان جز گزینههای
اصلی هدایت یونایتد باشد.مدیران یونایتد پس از
شکست  4-1برابر واتفورد تصمیم گرفتند که
به همکاری با اوله گونار سولسشر خاتمه دهند
و حاال در پی پیدا کردن جانشینی برای او
هستند .نتایج ضعیف یونایتد در هفتههای اخیر
باعث شد که گمانهزنیها درباره اخراج سولسشر
و جانشینان احتمالی او از مدتها قبل آغاز
شود و گفته میشود زین الدین زیدان ،برندان
راجرز و مائوریسیو پوچتینو جز گزینههای اصلی
این باشگاه هستند.پوچتینو که در حال حاضر
هدایت پی اس جی را برعهده دارد به جدایی
از این باشگاه فرانسوی بیمیل نیست و دوست
دارد جانشین سولسشر در اولدترافورد شود .این
عالقه به حدی است که برخی منابع باور دارند
او ترجیح میدهد همین حاال از پاری سن ژرمن
جدا شده و به یونایتد ملحق شود.در این صورت
یونایتد نیز نیازی به استفاده از سرمربی موقت تا
پایان فصل ندارد .با این حال اگر قرار باشد این
مربی  49ساله آرژانتینی پیش از پایان فصل به
یونایتد منتقل شود ،مدیران این باشگاه باید بند
فسخ  10میلیون پوندی او را بپردازند.این در
حالی است که اگر هر دو طرف تا تابستان و پایان
فصل جاری صبر کنند ،این مبلغ نصف شده و
به پنج میلیون پوند میرسد که رقم معقولتری
است.گفته میشود که سر الکس فرگوسن بار
دیگر در این موضوع ورود کرده و سعی در
متقاعد کردن پوچتینو دارد تا هدایت یونایتد را
برعهده بگیرد.
این اولین باری نیست که این مربی
آرژانتینی جز گزینههای اصلی یونایتد به حساب
میآید و گفته میشد که در سال  2018پس
از اخراج مورینیو نیز او یکی از مربیان مدنظر
مدیران این باشگاه لیگ برتری بوده است.

پل مرسون :رونالدو به تنهایی
منچستریونایتد را ویران کرد

ستاره سابق آرسنال و کارشناس اسکای
اسپورتس معتقد است رونالدو باعث شد تا اوله
گنار سولسشر از منچستر برکنار شود.
شکست  1-4در زمین واتفورد پایانی
بود بر دوران مربیگری اوله گنار سولسشر در
منچستریونایتد و مرد نروژی با حکم سران
باشگاه برکنار شد .شکست سنگین خانگی برابر
لیورپول و سپس باخت  2-0به سیتی که با ارائه
یک بازی ضعیف همراه بود باعث شد تا جایگاه
مرد نروژی بسیار متزلزل شود ولی باخت به
واتفورد دیگر جای بخشش نداشت.
پل مرسون معتقد است منچستر در جذب
رونالدو اشتباه کرد ،در غیر این صورت سولسشر
هم اکنون روی نیمکت این تیم حضور داشت .او
در این رابطه گفت «:برای سولسشر متاسفم چرا
که او در پایان فصل گذشته به خوبی می دانست
که چه برنامه ای باید برای تیمش در فصل
جاری پیاده کند .او به یک استراتژی درست
رسیده بود و پس از نایب قهرمانی فصل گذشته،
اطمینان داشت که می تواند فصل جاری برای
قهرمانی قدم بردارد.
وقتی جیدون سانچو را در تابستان جذب
کردند ،ساختار تهاجمی یونایتد برای سولسشر
روشن بود؛ سانچو و راشفورد به عنوان دو بال
و کاوانی هم در نوک حمله .گرین وود هم یک
مهره جانشین عالی محسوب می شد اما بازگشت
رونالدو در روزهای پایانی نقل و انتقاالت ،همه
چیز را تغییر داد».
مرسون ادامه داد «:اشتباه نکنید ،منظورم
این نیست که رونالدو بازیکن بدی است
و برعکس ،او از بهترین های دنیاست ولی
حضورش در یونایتد ،سولسشر را مجبور کرد
برنامه هایش را تغییر دهد .شما با رونالدو نمی
توانید از سیستم دفاع و ضدحمله استفاده کنید.
خط حمله یونایتد بدون رونالدو ،سرعت ،جوانی،
قدرت دریبل زنی و انرژی مضاعف را باهم در
اختیار داشت ولی رونالدو همه چیز را ویران کرد.
فصل جاری ما چیز خاصی از برونو هم ندیده ایم
چون او در سایه رونالدو قرار گرفته است .معتقدم
رونالدو پاشنه آشیل منچستر است».
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مامور سابق سیآیای در خدمت میزبان جامجهانی

رسوایی جدید؛ قطر از فیفا جاسوسی میکرد!

مقامات دولتی قطر سالها از یکی از افسرهای
سابق سیا برای جاسوسی از مقامات فیفا کمک
میگرفتند.
همکاری افسرهای سابق سازمان اطالعاتی
آمریکا با کشورهایی که سابقه نه چندان خوبی در
زمینه حقوق بشر دارند باعث نگرانی مقامات این
سازمان در واشنگتن شده است.
جام جهانی محبوبترین تورنمنت ورزشی
دنیا به حساب میآید و شانسی برای قطر ،یکی
از ثروتمندترین کشورهای دنیاست ،تا بتواند قدرت
خودش را در عرصه جهانی به رخ بکشد.
تحقیقات شبکه خبری آسوشیتدپرس نشان
داده که قطر با استخدام یکی از افسرهای سابق سیا
به نام کوین چاکر که به عنوان کارآگاه خصوصی
فعالیت میکرد تالش داشته تا از پیشنهادهای سایر
رقبا و شرایط مقامات کلیدی فیفا در سال 2010
مطلع شود.
این آژانس خبری همچنین مدعی شده که
چاکر در طول سالهای اخیر نیز به همکاری با قطر
ادامه داده تا اطالعاتی را از فدراسیونهای فوتبال
کشورهایی که مخالف میزبانی آنها بودند به دست
آورد.
تحقیقات آسوشیتدپرس بر اساس
مصاحبههایی با همکاران سابق چاکر و قراردادها،

ایمیلها و بررسی مدارک کاری او پیش رفته است.
این اقدامات با حضور فردی در لباس عکاس
خبری انجام شده که سعی میکرده از دیگر
پیشنهادهای مطرح شده برای میزبانی مطلع شود.
فردی نیز در شبکه اجتماعی فیس بوک به عنوان
زنی جذاب حضو داشته تا بتواند به هدف نزدیک
شده و اطالعاتی را از او به دست آورد.
تحقیقات درباره چاکر و سایر مقامات این

کشور حاشیه خلیج فارس نشان میدهد که
تماس تلفنی حداقل با یکی از مقامات ارشد
فیفا پیش از رایگیری در سال  2010صورت
گرفته است.
آسوشیتدپرس همچنین مدعی شده که
بررسی مدارک داخلی یکی از شرکتهای چاکر
نشان میدهد که او به مقامات قطری وعده داده
بود که میتواند به آنها در حفظ تسلط بر جمعیت

قابل توجه کارگران خارجی کمک کند.
قطر کشوری با جمعیت  2.8میلیون نفر
است که تنها  300هزار نفر از آنها شهروند این
کشور هستند .آنها برای ساختن ورزشگاهها و دیگر
زیرساختهای مورد نیاز برای این تورنمنت تا حد
زیادی به کارگران خارجی تکیه داشتند.
مقامات قطری و همچنین مقامات فیفا
حاضر به اظهارنظر درباره ادعاهای مطرح شده
درباره حضور این افسر سابق سیا در این کشور
نشدند.
چاکر که دفتری در دوحه باز کرده و حساب
ایمیلی از دولت قطر دریافت کرده ،با انتشار
بیانیهای از سوی یکی از نمایندگانش مدعی شد
که او و شرکتش هرگز هیچ دخالتی در اقدامات
محرمانه غیرقانونی نداشتهاند.
این افسر سابق سیا درخواستها برای مصاحبه
یا پاسخ دادن به سواالتی درباره همکاریاش با
دولت قطر را نیز رد کرد .او همچنین مدعی شد
که بعضی از مدارکی که به دست آژانس خبری
آسوشیتدپرس رسیده جعلی هستند.
این اتهام در حالی مطرح شده که مقامات
قطری پس از مدتهای طوالنی به تازگی نسبت به
مرگ کارگران خارجی در حین ساخت ورزشگاهها
تحت شرایط دشوار واکنش نشان دادهاند.

آیا زیدان به پی اس جی می رود؟
ستارههای پاری سن ژرمن باور دارند که زین الدین زیدان به
زودی هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت.
پوچتینو که در حال حاضر هدایت پاری سن ژرمن را برعهده دارد
یکی از گزینههای اصلی جانشینی اوله گونار سولسشر در اولدترافورد
است .در صورتی که مدیران یونایتد برای جذب این مربی اقدام کنند،
احتمال این که زین الدین زیدان به عنوان جانشین او هدایت پی اس
جی را برعهده بگیرد بسیار زیاد است.
روزنامه اسپانیایی مارکا نیز مدعی شده که بسیاری از بازیکنان
حاضر در رختکن پی اس جی باور دارند که زیدان در آینده نزدیک
جانشین پوچتینو روی نیمکت این تیم خواهد شد.
در حال حاضر یونایتد تصمیم گرفته که از مایکل کریک به
عنوان مربی موقت استفاده کند و جستجوی انها برای جانشین دائمی
اوله گونار سولسشر همچنان به نتیجه نرسیده است.
بسیاری باور دارند که مدیران این باشگاه عالقه زیادی به جذب
زیدان دارند ،هرچند گفته میشود که این مربی فرانسوی پاسخ منفی
به پیشنهاد این باشگاه لیگ برتری داده است.
زیدان پس از جدایی از رئال مادرید تا به حال هدایت هیچ تیمی
را به عهده نگرفته و حاال احتمال دارد که در صورت حضور پوچتینو
در یونایتد ،این مربی نیز به پاریس رفته و روی نیمکت پی اس جی
بنشیند.
مارکا همچنین خبر داده که بازیکنان پی اس جی به صورت
مخفیانه درباره احتمال حضور زیدان در این تیم با یکدیگر صحبت
کردهاند و به نظر میرسد که احساس خوبی نسبت به این موضوع

دارند.
پیش از این رسانههای انگلیسی مدعی شده بودند که پوچتینو
عالقه زیادی به حضور در اولدترافورد و قبول هدایت منچستریونایتد
است و ممکن است حتی پیش از پایان فصل جاری پاریس را به مقصد
منچستر ترک کند.

و به شدت نسبت به این تیم تعصب دارند تا جایی که حضور زیزو روی
نیمکت پی اس جی ممکن است تبعات خانوادگی را در پی داشته
باشد .مارسی و پی اس جی دو قطب مخالف در فوتبال فرانسه هستند
و رقابت شان به مانند رئال و بارسلونا در اسپانیاست .دیدار این دو تیم
نیز به «لو کالسیک» مشهور است.
زیدان اخیرا در مصاحبه با لوپاریزین و در مورد اینکه ممکن
است روزی سرمربی پی اس جی شود گفته بود «:من هوادار
مارسی هستم .در دوران فوتبالم به دالیل متعدد هرگز نتوانستم
برای مارسی بازی کنم .خیلی جوان بودم که شهر مارسی را ترک
کردم ولی هر بار فرصت دست می داد ،برمی گشتم و بازی های
مارسی را در ورزشگاه تماشا می کردم .من تا زنده ام هوادار
مارسی خواهم ماند».

زالتان :از قصد روی آسپیلیکوئتا خطا کردم
زالتان ابراهیموویچ ،ستاره تیم ملی سوئد،
میگوید تکلی که روی سزار آسپیلیکوئتا زده از عمد
بوده است.
دو تیم سوئد و اسپانیا در دیداری حساس در
مرحله انتخابی جام جهانی  2022قطر به مصاف
یکدیگر رفتند و در نهایت این شاگردان لوییز انریکه
بودند که در این بازی به پیروزی رسیدند.
حاال این مهاجم تیم ملی سوئد مدعی شده که
آسپیلیکوئتا صحبتهایی را خطاب به یکی از هم
تیمیهای او به زبان آورده که از نگاه این بازیکن به
نوعی شایسته تنبیه فیزیکی بوده است.
پس از خطایی که زالتان روی این بازیکن
انجام داد ،او علیرغم دردی که داشت توانست در
زمین بماند و به مصدومیت جدی دچار نشد اما
ابراهیموویچ بازی تیمش در مرحله پلی آف را از
دست داد.
این ستاره میالن در گفتگو با گاردین با تایید

اتفاق رخ داده گفت «:چند روز قبل در تیم ملی
روی آسپیلیکوئتا تکل زدم .من این کار را از قصد
انجام دادم .از گفتن آن شرمنده نیستم چون او کاری
احمقانه با بازیکن تیم من انجام داد .من از بازیکنم
حمایت کردم .این کاری احمقانه بود اما من باز هم
انجامش میدهم تا او متوجه این موضوع بشود که
حق انجام چنین رفتاری را ندارد! جرات انجام این
کار را ندارد وگرنه نشانش خواهم داد که چه اتفاقی
میافتد!»زالتان ادامه داد «:او چه حرفی میتواند
بزند؟ این حرفی است که او خطاب به من بگوید
اما این کار را با بازیکن تیم من انجام داد که هیچ
کاری با او نداشت چون بیش از اندازه انسان خوبی
است .این کار درستی نبود که من انجام دادم اما باز
هم تکرارش میکنم .من همین هستم و شرمندگی
از ابراز آن ندارم .از دست دادن پلی آف مهم نیست.
او باید متوجه میشود که نباید کسی که روی زمین
افتاده را عصبانی کرد .نباید به سگی که حرف

نمیزند حمله کرد .به کسی حمله کن که کاری از
دستش بربیاد ».زالتان همچنان در  40سالگی الهام
بخش تیم جوان است و در این بین دست از جنجال
سازی هم برنمیدارد و هر زمان که الزم ببیند ،با
حریفان وارد درگیری می شود .او تایید می کند که
به دلیل مصدومیتها ،دردهای زیادی را تحمل می
کند اما تا زمانی که انگیزه داشته باشد ،می خواهد
به بازی کردن ادامه بدهد »:امروز صبح همه جایم
درد می کرد اما تا زمانی که اهدافی دارم ،تا زمانی
که آدرنالین در بدنم ترشح میشود ،ادامه می دهم.
می دانم به چیز خوبی دست پیدا می کنم .به جایی
می رسم که نیاز دارم برای رسیدن آن به کار کردن
ادامه بدهم تا همچنان در اوج بمانم .تا جایی که
بتوانم به کار کردن ادامه می دهم .نمی خواهم وقتی
بازنشسته می شوم ،حسرتی داشته باشم و چند سال
جلوی شما بنشینم و بگویم «می توانستم ادامه بدهم
چون احساس خوبی داشتم» .بهتر است همه چیز

کامال تمام شود و بگویم «دیگر نمی توانستم ادامه
بدهم ».اما همچنان می توانم بازی کنم و این کار
را انجام می دهم ».زالتان در مقطع اول حضورش
در سری آ ،با پیراهن یوونتوس و اینتر مقابل پائولو
مالدینی بازی کرده بود و اکنون با پسر او ،دنیل،
همتیمی است .او در مورد شباهتها و تفاوتهای
این پدر و پسر گفت »:یکی آقای متشخص است.
دیگری کسی است که اگر بخواهد کار شما را تمام
کند ،این کار را می کند .خوشحالم که آنها شبیه هم
نیستند زیرا برای یک پسر آسان نیست که با پدرش
مقایسه شود؛ به ویژه وقتی پدر چنین دوران حرفهای
داشت .ما به هر شکل ممکن به این پسر کمک می
کند .او استعداد بزرگی است اما من به او گفتهام
«فقط بازی خودت را انجام بده .بجنگ؛ آنوقت راه
خودت را پیدا میکنی» .خوشحالم که مقابل پدر
بازی کردم و حاال کنار پسر بازای می کنم .شاید
دنیل هم یک پسر داشته باشد»...

سرخیو راموس ،مدافع پاری سن ژرمن ،برای اولین بار در این
فصل در فهرست بازیکنان این تیم برای بازی با سیتی قرار گرفت.
سرخیو راموس در پنجره نقل و انتقاالت تابستان امسال به عنوان
بازیکن آزاد از رئال مادرید جدا شده و به پاری سن ژرمن پیوست .با
این حال دوران حضور او در پاری سن ژرمن به کابوسی باورنکردنی
تبدیل شد و این بازیکن به دلیل مصدومیت تا به حال حتی یک
دقیقه هم موفق به حضور در میدان با پیراهن این تیم نشده بود.حاال
به نظر میرسد که انتظار طوالنی برای بازگشت راموس به میادین به

بود که اگر شرایط این بازیکن خوب باشد از او در این بازی استفاده
خواهد کرد.
به نظر میرسد که روند بهبود این بازیکن به خوبی طی شده و
او آماده است تا برای اولین بار در این فصل با پیراهن تیم جدیدش
به میدان برود.
راموس چند روز قبل توانست پس از مدتها به تمرینات گروهی
پاری سن ژرمن اضافه شود و انتظار میرود به زودی در هفتههای آتی
به دوران اوجش برگردد.

آلبا :انتخاب ژاوی انگیزه مضاعفی به بارسا داده است

یوردی آلبا ،مدافع بارسلونا ،معتقد است که
حضور ژاوی روی نیمکت این تیم به بازیکنان
انگیزه داده است.
رونالد کومان پس از کسب نتایج ضعیف
باالخره از هدایت بارسلونا کنار گذاشت شد و
ژاوی جای او را روی نیمکت این تیم گرفت.این
مربی جوان کاتاالن موفق شد در اولین حضورش
روی نیمکت در دیدار برابر اسپانیول با یک گل به

پیروزی برسد و حاال در انتظار دیدار برابر بنفیکا در
لیگ قهرمانان است .آلبا گفت «:داشتن او به عنوان
مربی در این تیم انگیزه مضاعف است ،حداقل برای
من اینطور است .من پاسخ او را خواهم داد .ما
هرکاری بتوانیم میکنیم تا او او را سربلند کنیم.
ماموریت ما همین است .اقدامات او پیش از تمرین
بسیار جالب است .این کارها باعث نزدیکی ما به
هم میشوند .جلسات تمرین بسیار جالب و سخت

هستند .ما تحت هدایت او خوشحالیم».این مدافع
اسپانیایی ادامه داد «:تغییراتی صورت گرفته اما
من نمیخواهم ارزش کسانی که قبال در این تیم
بودهاند را پایین بیاورم .در آخر آسانترین کار اخراج
مربی تیم است .وقتی شرایط خوب پیش نمیرود،
بازیکنان هم باید مقصر شناخته شوند .تغییر
سرمربی کار خوشایندی نیست اما ما از حضور ژاوی
راضی هستیم».او اضافه کرد «:او تاکید بسیاری بر

صحبت با همه بازیکنان و خصوصا کسانی دارد
که فرصت بازی پیدا نمیکنند .این نکتهای مثبت
برای کل تیم است تا بار دیگر رابطهشان با یکدیگر
را حفظ کنند و به ما اجازه میدهد که دوباره به
خودمان باور داشته باشیم .او خوشبین و فرد بسیار
مثبتی است .من فکر میکنم این بیشتر اوست که
باعث دلگرمی ما میشود تا این که ما بخواهیم به
او دلگرمی بدهیم».

الخاندرو گریمالدو :احتمال بازگشت به بارسلونا را رد نمیکنم
الخاندرو گریمالدو ،مدافع کناری بنفیکا بازگشت به بارسلونا در
سال های پیش رو رد نکرده است.
بنفیکا در پنجمین بازی خود در گروه لیگ قهرمانان اروپا در
استادیوم نوکمپ مهمان بارسلونا است و این دیدار برای هر دو تیم
اهمیت زیادی دارد .گریمالدو ،مدافع سابق بارسلونا که در آکادمی این
باشگاه پرورش یافته ،در سال  2016راهی بنفیکا شد و در سال های
اخیر نمایش درخشانی در ترکیب این تیم ارائه داده است .الخاندرو

گریمالدو پیش از دیدار این هفته مدعی شد در آینده احتمال
بازگشت به بارسلونا وجود دارد و او هرگز عالقه خود را به این باشگاه
انکار نمی کند.الخاندو گریمالدو گفت« :بارسلونا همیشه خانه من بوده
است و من هرگز در خانه را به روی خودم نمی بندم .من انکار نمی
کنم که همیشه نام باشگاه بارسلونا را در قلبم نگه خواهم داشت .من
در آکادمی الماسیا بزرگ شده و از زمانی نوجوانی آرزوی بازگشت
دوباره به بارسلونا یکی از رویاهای من بوده است.

آنسو فاتی ،ستاره جوان بارسلونا ،به جمع
بازیکنانی پیوست که مورد حمله سارقان قرار
گرفتهاند.
در سالهای اخیر خانه بسیاری از
فوتبالیستهای شناخته شده مانند موراتا،
یوردی آلبا ،کریم بنزما ،پائولو دیباال و ایسکو
مورد دستبرد قرار گرفته است .حاال به نظر
میرسد که جدیدترین قربانی این اتفاق آنسو
فاتی باشد که در جریان دیدار بارسلونا برابر
اسپانیول ،با حضور سارقان در خانه خود مواجه
شده است.
سارقان در حالی وارد خانه شده و شروع
به زیر و رو کردن طبقه باال کردهاند که سایر
اعضای خانواده این بازیکن در طبقه پایین در
حال تماشای دیدار برابر اسپانیول بودهاند.
خانواده فاتی حدود ساعت  10شب
صداهای مشکوکی میشنوند و با پلیس تماس
میگیرند تا اطالع دهند که اتفاقاتی در این خانه
در حال رخ دادن است که آنها اطالعی از آن
ندارند .چندین نیروی پلیس سریعا در محل
حاضر میشوند.
دوربینهای مداربسته و هشدارهای امنیتی
در زمان حضور سارقان در خانه غیرفعال شدهاند.
آنها با تخصص خاصی موفق به غیرفعال کردن
دوربینها شده و از طریق در وارد شدهاند تا پول،
جواهرات و چندین ساعت را از خانه آنسو فاتی
به سرقت ببرند.
این در حالی است که آنسو فاتی به دلیل
مصدومیت قادر به همراهی با سایر بازیکنان
بارسا در دربی کاتالونیا نبود اما برای تماشای
این بازی از نزدیک به ورزشگاه رفته بود.
فاتی که چندین ماه به دلیل مصدومیت
از میادین دور بود ،پس از بازگشتش توانست
نمایش درخشانی را از خود ارائه دهد و بسیاری
از هواداران بارسلونا را امیدوار کند اما طولی
نکشید که بار دیگر مصدوم شد تا در روزهای
ابتدایی حضور ژاوی روی نیمکت قادر به کمک
کردن به این مربی نباشد.

فرگوسن قدرتی در انتخاب سرمربی
یونایتد ندارد

حضور راموس در فهرست PSG
پایان رسیده و او برای اولین بار در این فصل در فهرست بازیکنان
پی اس جی برای دیدار برابر منچسترسیتی در چارچوب رقابتهای
مرحله گروهی لیگ قهرمانان قرار گرفته است.آخرین باری که این
بازیکن اسپانیایی در یک دیدار رسمی در میدان حاضر شد به 5
می برمیگردد که در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی برابر چلسی
در ترکیب رئال مادرید به میدان رفت که با شکست رئالیها و عدم
صعود آنها به فینال لیگ قهرمانان همراه بود.
مائوریسیو پوچتینو در کنفرانس خبری پیش از بازی تاکید کرده

ستاره برزیلی چلسی در مسیر تمدید

باشگاه چلسی قصد دارد قرارداد تیاگو
سیلوا ،مدافع برزیلی و باتجربه خود را تمدید
کند.
در تابستان سال  2020و با اتمام قرارداد
تیاگو سیلوا با باشگاه پاری سن ژرمن بود که
دوران هششت ساله و درخشان حضور این مدافع
برزیلی در پاریس به اتمام رسیده و اخباری در
مورد بازگشت او لیگ برزیل منتشر شد .اما
فرانک لمپارد که در آن مقطع بازیکنان جوان
زیادی را برای چلسی جذب کرده بود ،با تیاگو
سیلوا به توافق رسید تا این مدافع باتجربه تجربه
حضور در لیگ برتر را نیز در کارنامه دوران
ورزشی خود ثبت کند.
شروع تیاگو سیلوا در ترکیب چلسی چندان
خوب نبود و یکی دو اشتباه باعث شد منتقدان
نام او در بین خریدهای ضعیف این باشگاه قرار
دهند .اما با ورود توماس توخل به رختکن
چلسی ،شرایط متفاوت شده و تیاگو سیلوا در
ماه های اخیر به یکی از بازیکنان موثر این تیم
تبدیل شده است .قرارداد این مدافع  37ساله
در پایان این فصل به اتمام می رسد و اسکای
اسپورتس مدعی شد چلسی قصد دارد به مدت
یک فصل دیگر قرارداد تیاگو سیلوا را تمدید
کند.
به نظر خود این بازیکن نیز عالقمند به
ماندن در لندن است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد
به زودی پروسه تمدید قرارداد نهایی خواهد شد.
بدین ترتیب تیاگو سیلوا تا حداقل  38سالگی در
رختکن چلسی باقی می ماند که این رکوردی
فوق العاده برای این مدافع برزیلی است .تیاگو
سیلوا در این هفته دیدار مقابل لسترسیتی نیز
عملکرد فوق العاده ای از خود در ترکیب چلسی
ارائه داده و عنوان بهترین بازیکن زمین را نیز
علیرغم برتری  3-0تیمش از آن خود کرد.

سرقت از خانه آنسو فاتی همزمان با
دربی کاتالونیا

زیدان یه یک دلیل مربی پی اس جی نمی شود

این صحبت ها در حالی است که احتماال زین الدین زیدان به
دلیل دشمنی بین مارسی و پی اس جی احتماال پیشنهاد پاریسی
ها را رد خواهد کرد .پاری سن ژرمن با وجود ستارههای مهم و
بزرگی که در نقل و انتقاالت تابستانی اخیر به خدمت گرفت ،در
ارائه سطح مورد انتظار ناکام بوده است .در همین راستا ماه پیش
 Le10Sportگزارش داد که عملکرد مائوریسیو پوچتینو در میان
مدیران پاریسنژرمن زیر سوال رفته و دوباره نام زین الدین زیدان
برای بر عهده گرفتن هدایت این تیم مطرح شده است .این شایعه از
دیروز نیز قوت گرفته به خصوص که گفته می شود پوچتینو قرار است
راهی منچستریونایتد شود .حتی می گویند ستاره های پی اس جی
منتظر ورود زیزو هستند.
سرمربی سابق رئال مادرید رویای بزرگ ناصر الخلیفی و لئوناردو
محسوب میشود.
آاس در این رابطه گزارش داد که زیدان احتماال به یک دلیل
پیشنهاد پی اس جی را رد خواهد کرد .اسطوره رئال متولد شهر
مارسی و از هواداران تیم فوتبال مارسی است و این را هرگز پنهان
نکرده است .بسیاری از اعضای خانواده زیدان در مارسی ساکن هستند

اخبار

من فکر می کنم که حضور ژاوی روی نیمکت بارسلونا می تواند
همه چیز را تغییر دهد و او می تواند اعتماد به نفسی را که شاید
آنها کمی در این مدت از دست داده بودند را به بازیکنان این تیم
بازگرداند .حضور ژاوی قدرت بیشتری به تیم خواهد داد .همچنین او
همان ایده هایی را که به عنوان یک بازیکن در زمین پیاده می کرد
را در جایگاه سرمربیگری نیز ارائه خواهد کرد .به نظر من با حضور
این سرمربی ،بارسلونا در طول این فصل رشد زیادی خواهد داشت».

مایکل سیلوستره ،ستاره سابق
منچستریونایتد ،میگوید درباره انتخاب سرمربی
مشورتی با سر الکس فرگوسن نمیشود.
سر الکس فرگوسن همچنان یکی از
شخصیتهای محبوب باشگاه منچستریونایتد
است و بسیاری باور دارند که او نقش بسیاری
در تصمیمات این باشگاه ایفا میکند.
با این حال سیلوستره مدعی شده که او
قدرت کمی در باشگاه دارد و این اد وودوارد
است که تصمیم اصلی را درباره جانشین اوله
گونار سولسشر اتخاذ خواهد کرد.
این مدافع سابق شیاطین سرخ به روزنامه
فرانسوی اکیپ گفت «:قدرت فرگوسن محدود
است .او عضو هیئت مدیره است اما درباره تغییر
مربی با او مشورتی صورت نمیگیرد .آخرین
باری که او نقشی در انتخاب مربی داشت مربوط
به حضور دیوید مویس در سال  2013است .او
عضوی از تیم اجرایی باشگاه نیست و مطمئنا
رابطه بسیار خوبی با اوله داشت اما کاری از
پیش نبرد ».سیلوستره در پاسخ به این سوال که
بهترین هم تیمی سابقش چه کسی بوده گفت«:
خیلی راحت میتوانم این سوال را جواب دهم،
رونالدوی اورجینال برزیلی .چون بازی و دقت او
در زمین بینظیر بود .و با توجه به سرعتی که
در اجرای حرکات داشت ،متوقف کردنش امری
غیرممکن به نظر میرسید .هم تیمی بودن و
حتی رویارویی با او حس خوبی داشت .او همیشه
چیزی برای خلق کردن داشت ،حتی وقتی با
یک پا بازی میکرد هم میتوانست معجزه کند».
مایکل کریک موقتا هدایت یونایتد را برعهده
گرفته و سیلوستره درباره او گفت «:ما در کنار
هم رشد کردیم .او فردی بسیار آرام و فروتن
است .او تیم را آماده خواهد کرد و تمام تالشش
را به کار میگیرد .او هنوز در فاز یادگیری است
اما مطمئنا باعث بهبود شرایط تیم خواهد شد».

