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اخبار
بازگشت ستاره به هلند؛
داویدز دستیار فنخال شد

ادگار داویدز ،ستاره سابق تیم ملی هلند،
قرار است در نقش مربی در کادر فنی این تیم
حضور پیدا کند .همه همچنان تصاویر فن خال
و ادگار داویدز در سال  1995را به خاطر دارند،.
اول در کنار هم با جام قهرمانی لیگ و سپس
جام جهانی .داویدز در مستند مربوط به لوییس
فن خال گفت که زندگی حرفهای خودش در
فوتبال را مدیون این معلم سابقش است و
چیزهای بسیاری را از او یاد گرفته است.
انقالب مخملی آژاکس در سال  2010تحت
هدایت یوهان کرویف آغاز شد .داویدز در آن
زمان جزو تیم مدیریتی این باشگاه بود .او به
همراه استیو تن هاف ،پل رومر و ماریان اولفرز
تصمیم به انتخاب فن خال گرفتند و همین
باعث شد که داویدز با کرویف به مشکل خورده
و از این باشگاه جدا شود .حاال این دو نفر بار
دیگر و این بار در تیم ملی با هم روبرو شدهاند.
داویدز قرار است یکی از دستیاران فن خال
باشد .او جانشین هنک فراسر خواهد شد تا با
هلند به جام جهانی بروند .فراسر تصمیم گرفته
که کارش را به عنوان سرمربی اوترخت ادامه
دهد .فن خال درباره حضور داویدز در تیم ملی
گفت «:من از این که قرار است او به کادر فنی ما
اضافه شود بسیار خوشحال هستم .پس از این که
مشخص شد فراسر قصد دارد هدایت اوترخت را
در فصل آینده برعهده داشته باشد ،من از ادگار
پرسیدم که آیا دوست دارد دستیار دوم من در
تیم ملی باشد یا خیر».او با اشاره به همکاری
قبلی با داویدز اضافه کرد «:مسیر ما همیشه در
گذشته با هم یکی بوده و من اطمینان دارم که او
به بهترین شکل در این پست ظاهر خواهد شد.
بازیکنان میتوانند از تجربه او به عنوان بازیکن
تیم ملی که در چهار فینال حضور داشته استفاده
زیادی بکنند ».داویدز نیز درباره بازگشت به تیم
ملی اظهار داشت «:من نه تنها به این اتفاق
افتخار میکنم ،بلکه بسیار مشتاق هستم که
زندگی حرفهای خودم را به عنوان مربی در کنار
سرمربی خوبی چون لوییس فن خال ادامه دهم
و بتوانم در تیم ملی هلند کار کنم».

خشم ناتینگهام فارست؛
 VARرا به چمپیونشیپ بیاورید

مدیران باشگاه ناتینگهام فارست با ارسال
نامهای به اتحادیه فوتبال انگلیس خواهان ایجاد
تغییراتی در چمپیونشیپ شدند .فارست هفته
گذشته با نتیجه  1-0برابر بورنموث شکست خورد
و این باخت باعث شد که این تیم راهی دیدارهای
پلیآف شده و تیم حریف به صورت مستقیم به
لیگ برتر صعود کند .اما جنجال بسیاری در نیمه
اول این بازی ایجاد شد ،چرا که خطای پنالتی روی
سم ساریج گرفته نشد چون پرچم آفساید کمک
داور به اشتباه علیه او زده شده بود .آنها همچنین
معتقد بودند که به دلیل خطای هند باید یک
ضربه پنالتی در اواخر همین نیمه به سود آنها
اعالم میشد .روزنامه دیلی میل حاال خبر داده
که اوانجلوس ماریناکیس ،مالک باشگاه ناتینگهام
فارست ،با ارسال نامهای نسبت به استانداردهای
داوری در چمپیونشیپ اعتراض کرده و خواهان
استفاده هرچه سریعتر از سیستم کمک داور
ویدیویی در این رقابتها شده است .گفته میشود
که قرار است در دیدارهای پلیآف چمپیونشیپ
برای صعود به لیگ برتر نیز از سیستم کمک
داور ویدیویی استفاده شود .استیو کوپر ،سرمربی
این تیم ،مدعی شده که استوارت اتول ،داور بازی
برابر بورنموث ،به همراه دستیارش پس از بازی روز
سهشنبه به خاطر عدم اعالم خطای پنالتی روی
ساریج عذرخواهی کردهاند .او به رادیو بی بی سی
گفت «:آنها این خطای بزرگ را پذیرفتند .این
موضوع کمک چندانی به ما نمیکند اما حداقل این
جسارت و شجاعت را دارند که به تصمیم اشتباهی
که گرفتند اذعان کنند».دیلی میل همچنین مدعی
شده که ماریناکیس از قراردادهای حق پخش
تلویزیونی فعلی چمپونشیپ ناراضی است و معتقد
است که درآمد حاصل از آن با توجه به پتانسیلی
که این لیگ دارد بسیار پایان است .او امیدوار است
که بتواند این شرایط را نیز تغییر دهد.

اعتراض کاپیتان یوونتوس؛ نیاز به
تحول داریم

جورجو کیه لینی ،ستاره باتجربه یوونتوس
تاکید کرد باید ذهنیت فوتبال در کشور ایتالیا
دچار تغییرات شود.قرارداد جورجو کیه لینی،
مدافع کهنه کار یوونتوس با این باشگاه در سال
 2023به پایان می رسد ،اما او احتماال در همین
فصل تابستان یوونتوس را ترک خواهد کرد .اخبار
حاکی از خداحافظی این بازیکن یا یک فصل
بازی در لیگ  MLSو در ادامه حضور در عرصه
مدیریتی فوتبال است .حاال جورجو کیه لینی
مدعی شد فوتبال ایتالیا نیاز به تغییرات بزرگی
دارد ،اما معموال اجازه رخ دادن این اتفاق داده
نمی شود.جورجو کیه لینی گفت« :ما باید قوانین
را تغییر داده ،اما در کل ذهنیت فوتبال در ایتالیا
را تغییر دهیم .محافظه کاری در ایتالیا بسیار زیاد
است .آنها در دنیای تجارت کار خود را انجام می
دهند ،اما در فوتبال هر تغییری به عنوان یک
تهدید بالقوه تلقی می شود .به ورزشگاه ها فکر
کنید .همه می دانند که ما به چیزی متفاوت نیاز
داشته و ساختارهایی می خواهیم که خانواده ها
و بچه ها را درگیر کند تا آنها را به دنیای فوتبال
نزدیک نگه دارد .اما به جز چند استثنا نمی توانید
هیچ کدام را انجام دهید .همیشه یک مشکل
بوروکراتیک یا فردی که مانع رخ دادن این اتفاقات
می شود ،وجود دارد.فرمت برگزاری سری آ باید
تغییر کند .به عنوان مثال با برگزاری مسابقات
پلی آف ،فوتبال برای ما غیرقابل پیش بینی تر
می شود .این یک رویداد خارقالعاده خواهد بود
که میلیونها طرفدار را به خود جذب میکند .با
این حال اتفاقات جدید همیشه ترسناک هستند
و در نهایت نیز هیچ چیزی رخ نمی دهد .هدف
مشترک این است که این شور و اشتیاق را زنده
نگه داریم ،در غیر این صورت ممکن است یک
میراث اجتماعی بزرگ را از دست بدهیم».

انتقال چلسی نهایی شد ؛ خریداران جدید را بشناسید

میلیاردر ایرانی روی صندلی رومن آبراموویچبا
جستجو در مورد مالکان جدید باشگاه چلسی به
یک نام ایرانی برخورد میکنیم؛ بهداد اقبالی.
نیمه های شب بود که خبر انتقال مالکیت
چلسی از رومن آبراموویچ ،به کنسرسیوم تاد بولی
و شرکا روی خروجی سایت رسمی این باشگاه قرار
گرفت.
طبق اعالم لندنیها تاد بولی ،شرکت
 ،Clearlake Capitalمارک والتر و هانسیورگ
ویس مالکین جدید چلسی به جای رومن آبراموویچ
روس خواهند بود و حاال آنها باشگاه قدیمی را در
اختیار دارند.
اما با یک جستجوی ساده در مورد شرکت
 Clearlake Capitalبه یک نام ایرانی میرسیم.
بهداد اقبالی ،میلیاردی ایرانی -آمریکایی که
موسس شرکت مذکور است و طبق اسناد موجود
دو سوم از سرمایه کنسرسیوم تاد بولی از این
شرکت آمریکایی تامین میشود.
این چهره بهداد اقبالی ،میلیارد ایرانی-
آمریکایی است که در سال  ۲۰۰۶همراه با خوزه
فلیسیانو شرکت کلیر لیک کپیتال را تاسیس کرد
و حاال جزو سهامداران یکی از باشگاههای پر افتخار

انگلیس محسوب میشود .فردی که جزو  ۴۴نفر از
افراد جدیدی است که توسط مجله فوربس به جمع
پولدارها اضافه شده است.
حاال بعد از فرهاد مشیری که مالکیت باشگاه
اورتون را در اختیار دارد ،اقبالی دومین ایرانی
است که نام او حول مالکیت یک باشگاه انگلیسی

میچرخد .هر چند که تا االن اسمی از این میلیاردر
ایرانی به صورت رسمی به میان نیامده اما طبق
اخباری که از قبل منتشر شده مدیریت چلسی بر
عهده تاد بولی خواهد بود اما تصمیم گیری ها و
سایر موارد ،میان بولی و شرکت کلیرلیک کپیتال
به صورت  50-50انجام خواهد شد.

تاد بولی حاال با امضای قراردادی به ارزش ۴
میلیارد پوند جانشین میلیاردر روس شده است و
امید دارد افتخارات به دست آمده توسط آبراموویچ
را بتواند تکرار کند.
این میلیاردر ایرانی از سوی مجله forbes
در میان میلیاردرهای ایرانی تبار ،سرمایه شرکتش
بالغ بر  43میلیارد دالر تخمین زده شده است.
طبق اعالم رسمی چلسی  2.5میلیارد پوند از
کل سرمایه گذاری انجام شده باید به یک حساب
بانکی مسدود شده در بریتانیا واریز شود تا 100
درصد به اهداف خیریه کمک شود .درست همان
حرفی که مالک روس بعد از استعفا به زبان آورد.
هر چند برای انجام این کار نیز تایید دولت بریتانیا
الزم است.
بیانیه رسمی باشگاه چلسی در مورد انتقال
مالکیت باشگاه
عالوه بر این مبلغ ۱.۷۵ ،میلیارد پوند نیز
جهت سرمایه گذاری در گسترش استمفورد بریج،
آکادمی ،تیم زنان و  ...هزینه خواهد شد .طبق
اعالم لندنیها این انتقال در اواخر ماه می (اواسط
خرداد) با کسب مجوزهای کاری از دولت بریتانیا
تکمیل خواهد شد.

بررسی تغییرات گسترده پیشروی آبی و اناریها
تابستان شلوغ نوکمپ؛ انقالب ژاوی در بارسلوناباشگاه بارسلونا
قصد دارد تغییرات بسیاری را در تابستان پیشرو در ترکیب تیمش
ایجاد کند.
ژاوی چند روز قبل اعالم کرد که بارسلونا باید در هر پست دو
بازیکن درجه یک در اختیار داشته باشد .مشخص است که این مربی
باالخره این شانس را دارد که تیمش را از ابتدا با درخواست خودش
شکل دهد .علیرغم این واقعیت که آنها خریدهایی را در پنجره نقل
و انتقاالت زمستانی برای او انجام دادند اما ژاوی جای مانور زیادی
نداشت .حاال او در انتظار پنجره نقل و انتقاالت پیشروست و شرایط
متفاوت خواهد بود.
مدیریت ورزشی این باشگاه از مدتها قبل در حال کار روی
این شرایط است .تمدید قراردادهای اعالم شده علنیترین بخش
ماجراست اما در عین حال تالشهایی در پشت صحنه برای نهایی
کردن جذب بازیکنان جدید در این تابستان انجام شده است.
نباید بازیکنان قرضی که در پایان فصل بار دیگر به نوکمپ
بازخواهند گشت را فراموش کنیم .اینیاکی پنیا ،پیانیچ ،کوتینیو،
ترینکائو و کویادو .از این بین تنها بازیکن اول در دسترس خواهد بود
و انتظار میرود که این باشگاه درآمدی از فروش سایر این بازیکنان
داشته باشد.
احتماال تغییراتی در تمامی خطوط بارسا شاهد خواهیم بود .با
توجه به شرایط مالی این باشگاه ،چنین کاری نیازمند همکاری دقیق
تمامی مدیران این باشگاه و رییس آن است .دورانی دشوار و پر ریسک
در پیش است.
دروازه

انتظار میرود که تغییری در دروازه در پیش باشد .این به خاطر
در خطر بودن جایگاه ترشتگن نیست ،بلکه به خاطر جدایی احتمالی
نتو است .او مدتی است که در انتظار جدایی از این باشگاه است و
قراردادش تا سال  2023ادامه دارد .قصد این باشگاه این است که
جای خالی او را با حضور اینیاکی پر کند.
سمت راست

آنها در حال حاضر دنی آلوس ،سرجینیو دِست و سرخیو روبرتو
را دارند .این بازیکن آمریکایی شانس جدایی دارد ،روبرتو تمدید کرده
و به نظر میرسد که آلوس در این تیم بماند .این باشگاه منتظر نهایی
شدن شرایط جذب سزار آسپیلیکوئتا است.
دفاع میانی

اقداماتی در این پست صورت خواهد گرفت .اریک گارسیا ،جرارد
پیکه و آرائوخو از بین بازیکنان فعلی در پروژه جدید حضور خواهند
داشت .قصد آنها این است که لنگله ،ساموئل اومتیتی و مینگوئزا را
کنار بگذارند اما به نظر میرسد که پیدا کردن تیم برای آنها کار
آسانی باشد .زوج خط دفاعی قرار است با حضور کریستنسن از چلسی
تکمیل شود.
سمت چپ

شاید جایگاهی که بیشترین مشکل و نواقص را در تیم دارد
همین جا باشد .تنها بازیکن تخصصی در این پست یوردی آلبا است.
آنها میخواهند بازیکنی را به خدمت بگیرند تا از حضور مدافع
مطمئن دیگری در این پست بهره ببرند .گایا یا مارکوس آلونسو جزو
گزینههایی هستند که احتمال جذب دارند.
هافبک دفاعی

بازیکن متخصص در این پست سرخیو بوسکتس است .او
جانشینانی چون فرانکی دییونگ یا نیکو در تیم فعلی دارد .جذب
کسیه ضریب اطمینان این پست را باال میبرد.
مرکز میدان

این پست با حضور بازیکنانی چون فرانکی دییونگ ،پدری ،نیکو
و گاوی به خوبی پوشش داده شده است .اگر این بازیکن هلندی در
طول تابستان به فروش برسد ،بازیکن دیگری باید به خدمت گرفته
شود .به عالوه ،ریکی پوچ احتماال تصمیم به ترک باشگاه در پایان
فصل داشته باشد .هیچ مربیای تصمیم به استفاده از او از زمان
حضورش در تیم اول در سال  2019نداشته است.
بال راست

سرنوشت این پست تا حد زیادی بستگی به اتفاقی که برای

دمبله رخ خواهد داد دارد .اگر او قراردادش را تمدید کند ،همچنان
در این پست خواهد ماند .او میتواند با فران تورس همکاری کند که
امسال در سمت چپ بازی کرده اما نمایش بهتری در سمت راست
ارائه میدهد .اگر دمبله جدا شود ،گزینههایی مانند جذب رافینیا فعال
میشود .احتمال ادامه حضور آداما ترائوره هم هست.
مهاجم نوک

یکی از مهمترین اهداف و در عین حال گیج کنندهترین آنها
همین پست است .برای بهبود شرایط این پست باید هزینه زیادی
صورت بگیرد و بارسا با مشکالت مالی بسیاری روبرو است .اوبامیانگ
در حال حاضر گزینه اصلی است و مارتین برایثویت احتماال جدا
خواهد شد .قرارداد قرضی لوک دییونگ به پایان میرسد .بازیکنان
دیگری هم هستند که میتوانند در این پست بازی کنند ،مانند
دیپای ،آنسو فاتی و خود فران تورس اما آنها قصد دارند بازیکنی با
قدرت هجومی مرگبار مانند لواندوفسکی را به خدمت بگیرند.
بال چپ

این پست اصوال باید با حضور آنسو فاتی ،فران تورس و دیپای
پوشش داده شود .فروش دیپای میتواند سود خوبی برای باشگاه
داشته باشد ،هرچند او در حال حاضر اعالم کرده که تصمیمی برای
جدایی ندارد.

گواردیوالی غمگین و مصاحبهای علیه خودش
پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی مدعی
شد در این لحظه به عملکرد تیمش افتخار می کند.
منچسترسیتی در شرایطی با قبول شکست
 3-1مقابل رئال مادرید از رسیدن به فینال لیگ
قهرمانان باز ماند که تا ثانیه های پایانی فاصله ای
تا رسیدن به این موفقیت نداشت .حاال و در آستانه
دیدار در لیگ برتر مقابل نیوکاسل ،پپ گواردیوال در
نشست خبری حضور پیدا کرد و مدعی شد فصل
بعد دوباره سیتی برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ
قهرمانان تالش خواهد کرد.
پپ گواردیوال گفت« :ما بعد از دیدار مقابل
رئال مادرید با یکدیگر صحبت نکردیم .هیچ کلمه
ای نمی تواند به آنچه همه ما احساس می کنیم
کمک کند .فقط بحث زمان است ،باید تا حد امکان
خوب بخوابیم و به هدف بعدی فکر کنیم .فردا اولین
روزی است که دوباره کنار هم هستیم .تا پایان دوران
حضورم در سیتی ،احتماال این مقطع یکی از لحظاتی
است که بسیار به حضور در این باشگاه افتخار می
کنم و تا آخرین روزی که اینجا هستیم با تمام توان
کار خواهم کرد.
من به عنوان قهرمانی فکر نمی کنم ،بلکه به
نیوکاسل فکر کرده و روی تیم و ادی هاو تمرکز
می کنم .ریکاوری کرده ایم ،بهتر از دیروز هستیم
و فردا بهتر از امروز خواهیم بود .این فوتبال است،

ما دو هفته چالش برانگیز داریم و البته سرنوشت
فصل در دستان خودمان است.من میدانم بازیکنان
در جلسات تمرینی و مسابقات چقدر متعهد خواهند
بود و در این مورد شک ندارم .برای  89دقیقه ما با
یک گل پیش بوده و در آستانه رسیدن به فینال
بودیم .رئال مادرید سال ها این کار را انجام داده
است و با توجه به تاریخ این تیم ،آنها همیشه به
موفقیت باور دارند .بازیکنان بزرگ مانند آلفردو دی
استفانو ،فرانس پوشکاش ،رائول ،کریستیانو رونالدو و
گونسالو ایگواین در ترکیب این تیم بوده و همه این
مهاجمان میدانند که چه باید بکنند .آنها به همین
دلیل همیشه تا پایان مبارزه می کنند و این بخشی
از تاکتیک رئال مادرید است .ما تا آنجا که ممکن
است باید شرایط را مدیریت کنیم .میتوانستیم بهتر
باشیم ،اما این کار آسان نیست .چون ما مقابل رئال
مادرید بازی می کنیم و ممکن است فصل بعد مقابل
بارسلونا این اتفاق رخ دهد».
احتمال فتح لیگ قهرمانان در فصول آینده:
«من نمی دانم .این سوالی است که نمی توانم به
آن پاسخ دهم ،زیرا فوتبال غیرقابل پیش بینی است.
شیخ منصور این باشگاه را نخرید و روی این امکانات
سالهای اخیر سرمایهگذاری نکرد تا فقط قهرمان
لیگ قهرمانان اروپا شود .آنها این کار را کردند تا
در همه مسابقات حضور داشته باشند و رقابت کنند.

لیگ قهرمانان هدف اول و آخر است ،ما می خواهیم
آن را فتح کنیم ،اما هیچ کس نمی داند که آیا این
اتفاق رخ می دهد یا نه .ما باید در همه مسابقات
حضور داشته باشیم و این برای ما یک افتخار است،
اما مردم قدر تالش این باشگاه را نمی دانند .برای من
فوقالعاده فوقالعاده است که دوباره در نیمهنهایی
لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشم و قدمهایی
برای بهتر شدن و رقابت با یک تیم سرشناس در
داخل و خارج از خانه بردارم .رئال مادرید لیاقت
صعود را داشت و آنها سزاوار این موفقیت هستند .ما
تا جایی که ممکن است خوب بازی کرده و سعی می
کنیم با همه تیم ها رقابت کنیم.
این برعکس آن چیزی است که مردم فکر می
کنند .مردم می گویند اگر این گروه از بازیکنان یا
گواردیوال عنوانی را کسب نکنند ،شکست خورده اند،
اما من کامال مخالفم  .ما می دانیم که رسیدن به این
اهداف چقدر دشوار است .نمی دانم برای قهرمان
کردن سیتی در لیگ قهرمانان به اندازه کافی خوب
هستم یا نه .مردم حاال معتقدند کمبود شخصیت
دلیل این شکست بوده ،نداشتن شخصیت؟ اگر جک
گریلیش آن دو گل را می زد چه اتفاقی می افتد.
شخصیت چیست؟ در مرحله یک چهارم نهایی
مقابل اتلتیکو مادرید ،زمانی که آنخل کورهآ شوت
زد و ادرسون مهار کرد ،اینجا شخصیت داشتیم؟

اگر این توپ گل می شد ،شخصیت نداشتیم؟ وقتی
تیبو کورتوا ضربه جک گریلیش را به کرنر فرستاد
چطور؟»
واکنش گواردیوال به ستاره های سیتی:
«بازیکنان من می خواستند در فینال بازی کنند و
من عملکرد تیم را مورد ستایش قرار می دهم .من
به لیورپول و رئال مادرید تبریک می گویم و آنها
شایسته رسیدن به فینال هستند .فصل بعد تالش
می کنیم و اگر نتیجه نداد دوباره تالش می کنیم.
من بازیکنان را قضاوت نمی کنم و آنها باید
خودشان این کار را انجام دهند ،اما نظر من نسبت
به آنها تغییر نمی کند زیرا می دانم حضور در فینال
چقدر سخت است .رئال مادرید لیاقت حضور در
فینال را ندارد؟ اتلتیکو مادرید در نیمه دوم بازی
بهتر از ما بازی کرد و اگر کمی خوش شانس تر بود
به نیمه نهایی می رسید .من به آنها نمی گویم این
شکست را فراموش کنند .هنوز هم من خاطره دیدار
مقابل تاتنهام در لیگ قهرمانان را در ذهن دارم ،یک
اینچ فاصله برای رحیم برای گلزنی و بازی مقابل
آژاکس .یک سرمربی اتفاقات خوب را به بازیکنان
یادآوری می کند و ما نیز به چنین کاری عالقمندیم.
بردن جام ها خیلی خوب است ،اما فصل بعد آنها را
فراموش می کنید و یک نام دیگر در لیست برنده ها
و بازنده ها وجود دارد».

نیمار :هو شدن از سوی هواداران  PSGغمگینم کرد
نیمار ،ستاره برزیلی پاری سن ژرمن ،درباره شرایط سختی که در
این فصل تجربه کرده صحبت کرد.
شکست پاری سن ژرمن برابر رئال مادرید در دیدار برگشت
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان و در حالی که این تیم در مجموع دو
بازی رفت و برگشت از حریف پیش بود ،باعث خشم و ناراحتی شدید
هواداران این تیم شد .آنها پس از این بازی در بسیاری از بازیهای
خانگی تیمشان در پارک دو پرنس حاضر شدند و شروع به هو کردن
بازیکنان بزرگی چون نیمار و لیونل مسی کردند که حواشی بسیاری را
نیز به دنبال داشت .این اتفاق حتی تا زمانی که قهرمانی پی اس جی
در لیگ فرانسه مسجل شد نیز ادامه داشت و بسیاری از هواداران پی

اس جی حاضر نشدند این قهرمانی را در ورزشگاه با بازیکنان جشن
بگیرند .نیمار در گفتگوی زنده با دیهگو ریباس ،بازیکن فالمنگو،
درباره این شرایط اظهار داشت «:البته که هیچکس دوست ندارد هو
شود ،خصوصا زمانی که در حال بازی کردن در خانه است .این اتفاق
برای من غمانگیز بود اما من مجبور بودم که قدرت و نقطه قوتم را در
جای دیگری پیدا کنم».
این بازیکن برزیلی درباره تالشش برای غلبه بر این اتفاقات
گفت «:من تمام کسانی که به من کمک کردند تا به اینجا برسم
را به خاطر آوردم و سعی کردم برای آنها بازی کنم .نمیتوانستم به
خودم اجازه دهم که تحت تاثیر این هو کردن قرار بگیرم و خانوادهام

را سرافکنده کنم .دیدارهایی هست که میتوانید برای هواداران بازی
کنید ،وقتی همه چیز خوب است .اما دیدارهایی هم هست که هو
میشوید و من خودم را در کنار خانوادهام حفظ کردم».
این مهاجم پی اس جی درباره نقش شبکههای اجتماعی نیز
اضافه کرد «:فکر میکنم آنها بیشتر از کمک کردن ،ضربه میزنند.
چون اگر شما خوب بازی کنید و جایی در این باره چیزی بخوانید،
خبر خوبی است و لبخند میزنید .اما وقتی خوب بازی نمیکنید ،این
برای سالمتی روان شما خوب نیست .اگر کسی به شما برای غلبه بر
این شرایط کمک نکند کار سخت میشود .شبکههای اجتماعی این
روزها همیشه خطرناک است».

پایان رویای بارسلونا؛ جذب مرد سال جهان ممکن نیست
به نظر می رسد بارسلونا امکان جذب رابرت
لواندوفسکی ،ستاره لهستانی بایرن مونیخ را ندارد.
علیرغم شایعات فراوان مبنی بر توافق شخصی رابرت
لواندوفسکی و بارسلونا ،این انتقال چندان محتمل
به نظر نمی رسد .در حقیقت در حال حاضر مانع
اصلی موضع مدیران باشگاه بایرن مونیخ است که
حاضرند به جای اینکه در تابستان امسال این بازیکن
لهستانی را به فروش برساند ،به صورت رایگان در

فصل آینده شاهد جدایی رابرت لواندوفسکی باشند.
مدیران بارسلونا این موضع باشگاه رقیب را یک مانع
عمال غیرقابل عبور دانسته اند و در مورد جذب این
مهاجم  34ساله ناامید شده اند .همه ارکانی که از
باشگاه بارسلونا با بایرن مونیخ در این رابطه تماس
گرفته اند معتقدند لواندوفسکی قابل فروش نیست و
باشگاه آلمانی اجازه جدایی او را صادر نمی کند .در
واقع تاکید مدیران بایرن برای عدم ورود به هیچ نوع

مذاکره ای برای فروش رابرت لواندوفسکی ،بارسلونا
را مجبور به جست و جوی مهاجمی جدید برای
فصل بعد کرده است .به نظر می رسد در حال حاضر
تنها اتفاقاتی عجیب و غیرمنتظره می تواند زمینه
انتقال لواندوفسکی به نوکمپ را فراهم کند و مدیران
بارسلونا حداقل در این مقطع چنین احساسی دارند.
البته با این وجود نه بارسلونا و نه لواندوفسکی هنوز
حرف آخر خود را اعالم نکرده اند .باشگاه اسپانیایی

مایل است پیشنهاد خود را به  40میلیون یورو
افزایش دهد .خود این بازیکن نیز نمی خواهد قرارداد
خود را تمدید کند و عالقمند است تابستان امسال
باشگاه بایرن مونیخ را ترک کند .بنابراین در حال
حاضر توپ در زمین بایرن است و آنها تکلیف این
ستاره گلزن و لهستانی را معلوم خواهند کرد .موضع
فعلی باشگاه اما قویا حفظ رابرت لواندوفسکی برای
حداقل یک فصل دیگر است.

شماره 3426

اخبار
تنهاخ:
در حال حاضر اصال به یونایتد فکر نمیکنم

اریک تنهاخ ،سرمربی فصل آینده
منچستریونایتد ،میگوید فعال تمام تمرکزش
روی آژاکس است.
تنهاخ از ابتدای فصل آینده هدایت
منچستریونایتد را برعهده خواهد داشت و
تابستان امسال چالش دشواری را در اولدترافورد
در پیش دارد.
با این حال به نظر میرسد که این مربی
 52ساله در حال حاضر تنها به دنبال کسب
جام قهرمانی لیگ هلند است و فعال قصد ندارد
تمرکزش را از روی تیم فعلی خود برداشته و
معطوف به اتفاقاتی کند که قرار است در آینده
رخ دهد.
تنهاخ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران
اظهار داشت «:آژاکس تیم بزرگی است و من
به این جو و به این شرایط عادت دارم .عالقهای
به رسانهها ندارم ،بلکه فقط به کاری که در حال
انجام آن هستم اشتیاق دارم .کار با تیمم و
بازیکنان برایم بسیار مهم است .این کاری است
که در حال انجامش هستم و میخواهم آن را
ادامه دهم».
او در پاسخ به این سوال که چه برنامهای
برای مدیریت بازیکنان بزرگ در رختکن یونایتد
دارد گفت «:این سواالت برای آینده است ،در
حال حاضر دلیلی برای مطرح کردن آن وجود
ندارد .من میخواهم فقط به سواالت درباره
آژاکس جواب دهم .ما در رقابت مهمی هستیم
و این هفته اهمیت بسیاری برای ما دارد .تمرکز
من در حال حاضر روی آژاکس است و به
منچستریونایتد فکر نمیکنم».
این مربی هلندی همچنین در پاسخ به این
سوال که آیا هیچ یک از ستارههای آژاکس را با
خودش به یونایتد خواهد برد یا نه اظهار داشت«:
هیچ توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.
من در حال حاضر بازیکنان خوبی در اختیار
دارم اما فعال هیچ صحبتی در این زمینه صورت
نگرفته است».

میگل آنخل رامیرز:مسی هیچ نیازی به
جام قهرمانی  MLSندارد

میگل آنخل رامیرز ،سرمربی شارلوت اف
سی ،میگوید لیونل مسی بیشترین تاثیر ممکن
را بر فوتبال آمریکا گذشته است.
مسی در اولین فصل جدایی از بارسلونا
موفق شد جام قهرمانی لیگ فرانسه را با پیراهن
پاری سن ژرمن به دست آورد.
در ماههای اخیر شایعات بسیاری درباره
احتمال جدایی این بازیکن از پی اس جی و
حضورش در لیگ آمریکا در سالهای پایانی
فوتبال به گوش میرسد .این در حالی است که
او هنوز یک سال دیگر با این باشگاه فرانسوی
قرارداد دارد.
با این حال ،رامیز معتقد است که این بازیکن
نیازی به حضور در رقابتهای لیگ آمریکا ندارد
تا بتواند بر فوتبال این کشور تاثیرگذار باشد،
چرا که شهرت و تاثیرگذاری جهانی او همین
حاال هم باعث بهبود شرایط فوتبال در آمریکا
شده است.
رامیرز در گفتگو با گل اظهار داشت «:باید
به شما بگویم که در زمینه تاثیرگذاری روی
جامعه ،این برای مسی ضروری نیست که حتما
جام قهرمانی لیگ آمریکا را باالی سر ببرد تا در
انجام این کار موفق به نظر بیاید».
او با اشاره به تاثیر این بازیکن بر جامعه
آمریکا اضافه کرد «:فقط جامعه التین نیست
که به سمت این بازی آمده است .بسیاری
از آمریکاییهایی هم آمدند و روز به روز بر
تعدادشان اضافه میشود .تغییر قابل توجهی در
این کشور رخ داده است .مردم به من میگویند
که نه بسکتبال و نه فوتبال آمریکایی نتوانسته به
آنچه که فوتبال به آن دست پیدا کرده برسد».
لیگ فوتبال آمریکا در طول این سالها از
بازیکنان بزرگی چون زالتان ابراهیموویچ و وین
رونی استفاده کرده تا بتواند محبوبیتش را در
بین مردم افزایش دهد ،بسیاری باور دارند که
حضور مسی میتواند شرایط را به شکل قابل
توجهی بهتر از قبل کند.

صعود لچه و کرمونزه به سری  Aقطعی شد

دو تیم لچه و کرمونزه مجوز حضور در
رقابتهای فصل  2022-23سری  Aایتالیا را
به دست آوردند.به گزارش «ورزش سه» ،هفته
پایانی این فصل سری  Bشب گذشته برگزار
شد و تیمها در حالی به مصاف یکدیگر رفتند
که هنوز تکلیف هیچ تیمی برای صعود به دسته
باالتر مشخص نشده بود.
لچه  68امتیاز ،مونتزا  67امتیاز ،کرمونزه
 66امتیاز و پیزا  64امتیاز داشته و همگی
از شانس صعود به سطح اول فوتبال ایتالیا
برخوردار بودند.
در حالی که لچه موفق شد سه امتیازی
که برابر پوردنونه نیاز داشت را به دست آورد،
مونتزا در کمال ناباوری با نتیجه  1-0برابر پروجا
شکست خورد تا از صعود مستقیم به سری A
باز بماند ،چرا که کرمونزه توانست  2-0از کومو
پیش بیفتد تا در نهايت آنها برای اولین بار پس
از فصل  1995-96مجوز حضور در سطح اول
فوتبال ایتالیا را کسب کنند.
این بازگشتی خوشحال کننده و جذاب برای
لچه است که آخرین بار در فصل  2019-20در
این رقابتها حضور داشت و حاال بار دیگر پس
از دو سال دوری میتواند در رقابتهای سری A
به میدان برود.
به این ترتیب تیمها پیزا ،مونتزا ،برشا،
آسکولی ،بنونتو و پروجا باید دیدارهای پلیآف را
با یکدیگر برگزار کنند تا شانس خودشان را برای
صعود به سری  Aو حضور در رقابتهای فصل
آینده این لیگ امتحان کنند.
در انتهای جدول سری  Bنیز الساندریا،
کروتونه و پوردنونه نتوانستند امتیاز الزم برای
ادامه حضور در این لیگ را کسب کنند و در
نهایت به سری  Cسقوط کردند.

