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اخبار
ستاره ناپولی ،قربانی اختالف با لوئیس
انریکه

فابیان روئیس به دلیل اختالف با سرمربی
اسپانیا فعال شانسی برای حضور در تیم ملی
ندارد.
نشریه آ اس اسپانیا اعالم کرد که فابیان
روئیس به دلیل اختالفی که با سرمربی تیم ملی
اسپانیا لوئیس انریکه در جریان رقابتهای یورو
 2020پیدا کرد ،به اردوی ماتادورها برای دو
دور پایانی بازیهای مرحله انتخابی جام جهانی
 2022دعوت نشده است.
روئیس  25ساله یکی از بهترین بازیکنان
این فصل تیم ناپولی بوده است .او در  15بازیاش
برای این تیم در تمامی رقابتها  3گل زده و 3
پاس گل داده ،با این وجود انریکه او را برای
مصاف با یونان و سوئد به اردوی اسپانیا دعوت
نکرد .اسپانیاییها بازی اولشان در خانه یونان را
با یک گل به سود خود به پایان رساندند اما بازی
سختتر آنها یکشنبه هفته پیش رو مقابل سوئد
زالتان ابراهیموویچ است و در صورت تساوی هم
راهی جام جهانی خواهند شد.
طبق گزارش آ اس ،روئیس به دلیل
اختالفاتش با انریکه در یورو  2020به این
زودیها نمیتواند انتظار دعوت شدن به اردوی
تیم ملی اسپانیا را داشته باشد هرچند که انریکه
در نشست خبری اخیرش مدعی شد که درهای
بازگشت به تیم ملی به روی بازیکن ناپولی باز
است.
روئیس که سال  2018از تیم رئال بتیس
به ناپولی پیوست ،اولین بازی ملیاش برای
اسپانیا را سال  2019زمانی که هدایت این تیم
به صورت موقت برعهده روبرت مورنو بود انجام
داد و بعد از آن هم  14بار دیگر برای کشورش
بازی کرد.

هدیه گورتسکا به بازیکن اخراجی:
برای او ناراحت شدم

لئون گورتسکا ،هافبک تیم ملی آلمان ،پس
از بازی پیراهنش را به ینس هوفر اهدا کرد.
دو تیم آلمان و لیختن اشتاین شب گذشته
در مرحله انتخابی جام جهانی  2022قطر به
مصاف هم رفتند و شاگردان فلیک موفق شدند
با  9گل برابر حریف به پیروزی برسند.
در دقیقه هشتم این بازی بود که لئون
گورتسکا برای استفاده از توپی که به محوطه
جریمه لیختن اشتاین ارسال شده بود جلو رفت
اما ینس هوفر با خطایی شدید این بازیکن را به
زمین انداخت.
داور بازی نقطه پنالتی را نشان داده و این
مدافع را از زمین اخراج کرده چرا که استوک
کفش این بازیکن به شدت به گردن گورتسکا
برخورد کرد و باعث شد این بازیکن روی زمین
افتاده و از درد به خود بپیچد.
این بازیکن پس از خطای خود تا بلند شدن
گورتسکا از روی زمین در میدان باقی ماند و به
او کمک کرد تا چند قدم را به همراه پزشک تیم
ملی آلمان طی کند و ظاهرا در طول این مدت
از این هافبک بایرن مونیخ عذرخواهی میکرد.
لئون گورتسکا که بین دو نیمه از زمین
بازی بیرون رفت ،اعالم کرد که پس از بازی
پیراهنش را با این بازیکن عوض کرده است.
او در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد اظهار
داشت «:او واقعا ناراحت به نظر میرسید و از هم
پاشیده بود .من واقعا برای او ناراحت و متاسف
شدم .به همین دلیل بود که تصمیم گرفتم پس
از بازی پیراهنم را به او اهدا کنم».
تیم ملی آلمان در این بازی با دبل لروی
سانه و توماس مولر ،دو گل از ایلکای گوندوغان
و ریدل باکو و دو گل به خودی از بازیکن حریف
برابر لیختن اشتاین به پیروزی رسید .این در
حالی است که صعود شاگردان فلیک به جام
جهانی  2022قطر پیش از این بازی قطعی شده
بود.

جریمه  2500پوندی برای هوادار 11
ساله رونالدو

آدیسون والن ،دختر  11ساله ایرلندی،
که در بازی برابر پرتغال وارد زمین شده بود به
جریمه نقدی محکوم شد.
دو تیم پرتغال و جمهوری ایرلند در
چارچوب رقابتهای انتخابی جام جهانی
 2022قطر به مصاف هم رفتند و این بازی
با تساوی بدون گل به پایان رسید .رونالدو
در این بازی نتوانست دروازه حریف را باز
کند اما پس از سوت پایان بازی و در حالی
که این هوادار  11ساله به سویش دوید ،او
را در آغوش گرفته و پیراهنش را به این
دختر گریان اهدا کرد.
این دختر چنان احساساتی شده بود
که پس از در آغوش گرفتن رونالدو شروع به
گریه کرد و از دیدار قهرمانش از نزدیک بسیار
خوشحال به نظر میرسید.
اما والن در گفتگو با رادیو  FM104مدعی
شد که باید به خاطر ورود غیرقانونی به زمین
مبلغ  2500پوند جریمه پرداخت کند .او در این
باره گفت «:من به دلیل ورود به زمین جریمه
شدم .پدرم این جریمه را پرداخت میکند .من
از روی موانع پریدم چون در ردیف دوم بودم.
از روی ردیف اول و موانع پریدم .سپس به
سمت زمین دویدم اما نیرهای امنیتی پشت
سرم دویدند و دو نفر دیگر از گوشه دیگر آمدند
بنابراین من به دویدن ادامه دادم».
او اضافه کرد «:سپس شروع به فریاد زدن
نام رونالدو کردم .او برگشت و من را دیدم و به
آنها گفت رهایم کنند .بنابراین باز هم او را صدا
کردم .او به سمت من آمد .من شوکه شده بودم و
گریه میکردم و مدام میگفتم میتوانم پیراهنت
را داشته باشم؟ لطفا .لطفا .من هوادار پروپاقرص
تو هستم».
نیروهای امنیتی سپس این دختر 11
ساله را از زمین خارج کردند و او با خوشحالی
پیراهنی که در دستش بود را رو به دوربینها
نشان میداد.
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هرگز نباید بارسا را ترک می کردم

پیام احساسی دنی آلوز برای هواداران بارسلونا

بازگشت هیجان انگیز دنی آلوز به بارسلونا
یکی از جذابترین اخباری بود که هواداران این
تیم رد روزهای بد اخیر شنیدند .با این همه شاید
بدنباشید ببینیم بازگشت او چگونه رقم خورد.
اولین شایعات

چندی پیش شایعاتی درباره احتمال بازگشت
دنی آلوز به باشگاه بارسلونا مطرح شده بود اما
حاال ظاهرا این موضوع اتفاقی فراتر از شایعه است.
سایت خبری برزیلی  UOLهفته پیش مدعی شد
که نمایندگان این بازیکن در با مدیران باشگاه
بارسلونا مذاکراتی را انجام خواهند داد تا هر دو
طرف از شرایط همکاری با هم مطلع شوند.
گفته میشد که باشگاه بارسلونا به این نتیجه
رسید که نیاز به تقویت این تیم در پست دفاع
راست دارد چرا که تنها گزینه آنها در این پست
سرجینیو دست است ،هرچند سرخی روبرتو نیز
توانایی بازی در این پست را دارد .دنی آلوز پس
از فسخ قراردادش با سائوپائولو در ماه سپتامبر،
بازیکن آزاد به حساب میآید.
ژاوی راضی بود

یک روز بعد ادعا شد که ژاوی با بازگشت آلوز
مخالفت کرده و باشگاه نیز با نظر او موافق است
اما دقایقی پیش دیاریو اسپورت نشریه نزدیک به
باشگاه بارسلونا ادعا کرد که ژاوی در نهایت نسبت
به بازگشت ستاره برزیلی چراغ سبز نشان داده و
دو طرف قصد دارند هر چه زودتر به توافق نهایی
برسند.
آلوز دیدار بارسا برابر دیناموکیف را از جایگاه
اختصاصی نوکمپ و کنار خوان الپورتا تماشا کرد و
سپس عنوان کرد که دوست دارد به بارسا برگردد.
او در فرم بدنی خوبی قرار دارد و تابستان با تیم

المپیک برزیل ،مدال طال را کسب کرد.
اگر توافق نهایی شود ،آلوز می تواند حتی در
دربی شنبه هفته بعد برابر اسپانیول به میدان هم
برود .بی شک تجربه دنی آلوز می تواند بسیار به
کار تیم جوان شده بارسا بیاید و عصای دستی برای
ژاوی خواهد بود.
خبر خوب رسید

دنی آلوز سرانجام رسما به بارسلونا بازگشت
و قرار است چهارمین شماره متفاوت خود در این
باشگاه را به تن کند.
به گزارش دنی آلوز تابستان  2016بود که
بارسا را به مقصد یوونتوس ترک کرد 5 .سال
بعد و در شرایطی که او پس از فسخ با سائوپائولو
بازیکن آزاد محسوب می شد ،تصمیم به بازگشت
به بارسلونا گرفت و ژاوی نیز به این مساله چراغ

سبز نشان داد .آلوز با قراردادی تا پایان فصل و بند
تمدید یک ساله برای بارسا بازی خواهد کرد و البته
باید تا  1ژانویه صبر کند.
اکنون این سوال مطرح است که آلوز در
بازگشت به بارسا چه شماره ای را به تن خواهد
کرد؟
او بین سال های  2008تا  2013پیراهن
محبوبش شماره  2را به تن داشت .سال  2013و با
جدایی اریک ابیدال از بارسا ،آلوز برای قدردانی از
دوست صمیمی خود پیراهن شماره  22او را به تن
کرد و تابستان  2015با جدایی ژاوی از بارسا نیز
پیراهن شماره  6او به آلوز رسید.
در حال حاضر پیراهن شماره  2متعلق به
سرجینیو دِست است .شماره  22را اسکار مینگسا
به تن می کند و  6نیز در اختیار ریکی پویج است.

در حال حاضر شماره  8که فصل قبل در
اختیار میرالم پیانیچ بود ،در دسترس است؛ شماره
ای که سال ها در اختیار آندرس اینیستای افسانه
ای بود .به نظر می رسد آلوز در نهایت همین شماره
را انتخاب کند مگر اینکه ترجیح بدهد تا ژانویه
صبر کند .اولین بازی او با پیراهن بارسا احتماال 2
ژانویه در زمین رئال مایورکا خواهد بود.
پیام احساسی دنی آلوز برای هواداران بارسلونا
ستاره برزیلی پس از بازگشت به بارسلونا پیامی
احساسی برای هواداران این باشگاه نوشت .آلوز که
از سال  2008تا  2016در جمع آبیواناریها حضور
داشت 23 ،جام با پیراهن بارسلونا به دست آورد و
نخستین خرید این باشگاه پس از آغاز سرمربیگری
ژاوی هرناندز به شمار میرود.
ساعاتی پس از رسمی شدن انتقال الوز،
او با انتشار عکس زیر و در پیامی اینستاگرامی
برای هواداران بارسا نوشت «:تقریبا  5سال دیوانه
وار برای رسیدن به این لحظه تالش کردم .نمی
دانستم آنقدر طول می کشد و اینهمه سختی به
همراه دارد اما از اعماق قلب و روحم می دانستم
که این روز باالخره از راه می رسد.
به جایی بر می گردم که هرگز نباید ترکش
می کردم و همانطور که پیش از رفتن گفتم،
من یکی از شما هستم .نمی دانم این رویا چقدر
طول خواهد کشید اما باشد که تا زمان ادامه
دار بودنش ،دارای حس و حالی ابدی باشد .به
زودی شما را می بینم ،در جایی که بیشتر از
همه جا مرا مجذوب خود می کند .با همان امید
و اشتیاقی که اولین بار داشتم ،برمی گردم تا
به بازسازی بهترین باشگاه جهان کمک کنم .به
خانه برمی گردم بارسایی ها».

ساوتگیت :تمرکزم روی صعود به جام جهانی است

گرت ساوتگیت ،سرمربی تیم ملی انگلیس ،پس از پیروزی برابر
آلبانی به شایعه تمدید قراردادش واکنش نشان داد.
دو تیم انگلیس و آلبانی در چارچوب رقابتهای مرحله انتخابی
جام جهانی  2022قطر به مصاف هم رفتند و این دیدار با پیروزی
 5-0سه شیرها به پایان رسید .هری کین در این بازی موفق شد با
درخشش خیره کنندهاش هت تریک کند و دو گل دیگر انگلیس را
نیز هری مگوایر و جوردن هندرسون به ثمر رساندند .این در حالی
است که پاس گل هندرسون نیز از سوی کاپیتان تیم ملی انگلیس
ارسال شده بود.
در روزهای اخیر شایعات بسیاری درباره عالقه اتحادیه فوتبال
انگلیس به تمدید قرارداد با ساوتگیت به گوش میرسید و همین
اتفاق باعث شد که این مربی انگلیسی پس از بازی به این موضوع
اشاره کند.
ساوتگیت به آی تی وی گفت «:این موضوع برای من بیمعنی

است .من در حال حاضر قرارداد دارم و اینطور نیست که قراردادم
به پایان رسیده باشد و همیشه در اینجا مورد حمایت قرار داشتم.
تمرکزم روی صعود به جام جهانی است و هر موضوع دیگری باید
به بعد موکول شود .ما نیاز به یک امتیاز داریم و کارمان هنوز تمام
نشده است .اگر توجهم به جای دیگری جلب شود اشتباه است .کار
من این است که این تیم را به جام جهانی برم و پس از آن به دیگر
مسائل فکر کنم».
انگلیس با کسب یک تساوی در بازی روز دوشنبه برابر سن
مارینو ،صعودش به رقابتهای جام جهانی سال آینده را قطعی خواهد
کرد.
این مربی انگلیسی اضافه کرد «:نیمه اول فوق العاده بود ،بهترین
بازی که ما در طول این مدت به نمایش گذاشتیم .اما حفظ این
شرایط وقتی با اختالف جلو هستی دشوار است .ما در نیمه دوم
حرفهای ظاهر شدیم اما متاسفانه نتوانستیم گلهای بیشتری به

تماشاگران هدیه دهیم .در برابر مجارستان نتوانستیم خوب ظاهر
شویم و این فرصت را داریم که در بازی آخر کار را تمام کنیم».

مانچینی :مطمئنم به جام جهانی صعود میکنیم

روبرتو مانچینی ،سرمربی تیم ملی ایتالیا،
معتقد است که در بازی برابر ایرلند شانس با
تیمش یار خواهد بود ..دو تیم ایتالیا و سوییس
در چارچوب رقابتهای مرحله انتخابی جام جهانی
 2022قطر به مصاف هم رفتند و این بازی با
تساوی  1-1به پایان رسید .سوییس موفق شد گل

اول بازی را در دقیقه  11به ثمر برساند و این
جیووانی دی لورنزو بود که بازی را در دقیقه  36به
تساوی کشاند اما جورجینیو در وقتهای تلف شده
یک ضربه پنالتی را از دست داد تا ایتالیا فرصت
کسب سه امتیاز را از دست بدهد.
مانچینی در کنفرانس خبری پس از بازی
گفت «:مشخص است که جورجینیو ناراحت و
متاسف است .اما فوتبال همین است .او متاسف
است که پنالتی را از دست داد .شاید ما در بازی
آخر خوش شانس باشیم .ضربه پنالتی به درستی
اعالم شد».
بازی برابر ایرلند شمالی برای ایتالیا از

اهمیت ویژهای برخوردار است ،چرا که این
تیم پس از تساوی برابر سوییس تنها به لطف
تفاضل گل بهتر نسبت به آنها در صدر جدول
قرار گرفته است.
این مربی ایتالیایی اضافه کرد «:شرایط
پیچیده است اما ما دو گل جلو هستیم .باید به
آنجا برویم ،سعی کنیم بازی خودمان را انجام
دهیم و امیدوار باشیم که بلغارستان هم بازی
خوبی را به نمایش بگذارد .ما باید بازی خودمان
را بکنیم و پیروز شویم .این وظیفه ماست .در
حال حاضر باید به فکر برگرداندن انرژیمان
باشیم چون بازی سختی را پشت سر گذاشتیم.

باید اعتماد به نفس داشته باشیم چون حتی
وقتی شرایط خوب پیش نمیرود هم ممکن
است همه چیز تغییر کند».
مانچینی ادامه داد «:دو گل هم دو گل
است ،هرچند شاید ناچیز به نظر برسد و باید به
این موضوع هم توجه کنیم که چه کسی گفته
بلغارستان نمیتواند نتیجه خوبی بگیرد؟ ما با
اختالف کمی پیش هستیم و حاال به پیروزی
در ایرلند شمالی فکر میکنیم .بازیکنان متاسف
هستند و این طبیعی است اما دیگر کاری از دست
کسی برنمیآید .من مطمئنم که ما به جام جهانی
صعود میکنیم».

پنالتیهای جورجینیو طلسم شده است؟
جورجینیو ،ستاره تیم ملی ایتالیا ،از پنالتی از دست رفته در
دیدار برابر سوییس بسیار ناراحت است.
دو تیم ایتالیا و سوییس یکی از حساسترین دیدارهای مرحله
انتخابی جام جهانی  2022قطر در قاره اروپا را برگزار کردند که در
نهایت با تساوی  1-1به پایان رسید.
در وقتهای تلف شده این بازی در نیمه دوم بود که داور یک
ضربه پنالتی به سود ایتالیا اعالم کرد و این هافبک سابق ناپولی پشت
توپ ایستاد تا با تبدیل کردن این توپ به گل ،سه امتیاز را برای تیم
ملی کشورش به ارمغان بیاورد اما ضربهاش به بیرون رفت.
اگر این توپ به گل تبدیل شده بود ،ایتالیا تنها به یک امتیاز
از بازی آخر برابر ایرلند شمالی نیاز داشت صعودش به جام جهانی
 2022را قطعی کند اما حاال شرایط این گروه کمی دشوار شده است.
اما نکته عجیب اینجاست که این سومین ضربه پنالتی متوالی

بود که جورجینیو با پیراهن آتزوری خراب میکرد و دومین پنالتی
متوالی برابر سوییس بود که توسط این بازیکن زده شده اما به گل
تبدیل نمیشد.
جورجینیو پیش از این دو بازی برابر سوییس نیز پنالتی حساس
و سرنوشتساز در فینال یورو  2020برابر انگلیس را از دست داده
بود ،هرچند این اتفاق مانع از قهرمانی شاگردان روبرتو مانچینی در
رقابتهای جام ملتهای اروپا نشد.
پس از خراب شدن این پنالتی و چند دقیقه بعد که داور سوت
پایان بازی را به صدا درآورد ،جورجینیو بسیار ناراحت و پریشان به
نظر میرسید .لئوناردو بونوچی به طرف این بازیکن رفته و سعی کرد
او را آرام کند اما به نظر میرسید که کار زیادی از دستش برنیامده
و از دست رفتن این ضربه تاثیر بسیار بدی روی این ستاره چلسی
داشته است.

ایتالیا هم امتیاز با سوییس و به لطف تفاضل گل بهتر همچنان
در صدر جدول گروه سی قرار دارد و روز دوشنبه باید در زمین ایرلند
شمالی به مصاف این تیم برود.

برادرم در پنج دقیقه نتیجه یک بازی را عوض میکند

برادر ادن هازارد نگران شرایط او در رئال است
و معتقد است رفتار با او منصفانه نیست.
ادن هازارد روزهای سختی را در رئال پشت
سر می گذارد .فصل جاری او نتوانسته بیش از 400
دقیقه برای رئال بازی کند و تحت هدایت کارلو

ضعیت برادرش گفت «:در دوران فوتبالم بارها
نیمکت نشین بوده ام و تنها توصیه به ادن این
است که بیشتر تالش کند تا این وضعیت را تغییر
دهد .متاسفانه به او دقایق اندکی بازی می رسد
و نمی تواند اینگونه ارزش هایش را اثبات کند.
ادن بازیکنی است که در  5دقیقه می تواند نتیجه
یک بازی را عوض کند .در مورد جدایی یا ماندن
او رئیس باشگاه و مربی تصمیم گیرنده هستند.
در پست ادن االن وینیسیوس بازی می کند و در
بهترین فرمش است .ضمن اینکه رئال نیز بازی

موج جدید کرونا؛ هلند-نروژ پشت درهای بسته

افزایش ابتال به کرونا در هلند باعث شد دیدار حساس این تیم
برابر نروژ در انتخابی جام جهانی بدون تماشاگر شود.
به دلیل افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در هلند ،دولت این
کشور تصمیم گرفته است تا محدودیت هایی را در این دیدار
لحاظ کند .به همین خاطر دیدار دو تیم ملی هلند و نروژ بدون
تماشاگر شد.

زندگی تقریباً عادی در هلند چندان دوام نداشت و مبتالیان
جدید کرونا به سرعت در حال افزایش هستند .بازی مقدماتی جام
جهانی مقابل نروژ که برای روز سه شنبه در روتردام برنامه ریزی شده
است ،باید بدون تماشاگر برگزار شود .به طور کلی مسابقات ورزشی در
این کشور بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.قرار است این محدودیت
ها به مدت  3هفته در کشور هلند لحاظ شود.

هری ردنپ:

تاتنهام حاضر نشد هازارد را با 16
میلیون پوند بخرد

هری ردنپ ،سرمربی سابق تاتنهام ،مدعی
شده که این باشگاه حاضر به پرداخت مبلغ
موردنیاز برای خرید ادن هازارد نشده است.
هازارد هنوز در انگلیس از محبوبیت بسیاری
برخوردار است و بسیاری امیدوار هستند که او به
لیگ این کشور برگردد تا از شرایط فاجعهبارش
در رئال مادرید دور شود.
بسیاری نیز از این که نتوانستهاند در
گذشته از درخشش این بازیکن بهره ببرند ابراز
ناراحتی میکنند .هری ردنپ یکی از این افراد
است که میگوید هازارد تنها بازیکنی است که
از کار نکردن با او در طول دوران حضورش روی
نیمکت تاتنهام حسرت میخورد.
این سرمربی سابق تاتنهام که در فاصله
سالهای  2008تا  2012هدایت این تیم را
برعهده داشت به بی بی سی اسکاتلند میگوید«:
جو کول وقتی در لیل بود با من تماس گرفت و
گفت بازیکنی در این تیم حضور دارد که بهترین
بازیکنی است که او در کنارش بازی کرده است.
من میخواستم بازی او را ببینم و وقتی دیدم
متوجه شدم که فوق العاده است».
ردنپ اضافه کرد «:با او و مدیربرنامهاش
در اتاق هتل دیدار کردم و او آماده بود تا به
تاتنهام ملحق شود .فکر میکنم مبلغ موردنظر
آنها در آن زمان  16میلیون یورو بود اما دنیل
لوی حاضر به پرداخت آن نشد .من حاضر بودم
شخصا این مبلغ را پرداخت کنم».
هازارد در حال حاضر در اردوی تیم ملی
بلژیک حضور دارد تا در دیدار برابر استونی در
چارچوب رقابتهای انتخابی جام جهانی 2022
قطر به میدان برود .او در حال حاضر فرصت
زیادی برای بازی در ترکیب رئال مادرید پیدا
نمیکند و بازی برای تیم ملی کشورش میتواند
از نظر روحی کمک بسیار خوبی برای او باشد.

دمبله اولین قربانی قوانین سختگیرانه
ژاوی در تمرینات

قوانین سختگیرانه ژاوی ،سرمربی جدید
بارسلونا ،باعث به دردسر افتادن عثمان دمبله
شد.
ژاوی از زمان حضورش روی نیمکت
بارسلونا قوانین جدید و سختگیرانهای را برای
بازیکنان این تیم وضع کرده تا بینظمی به وجود
آمده در این تیم را مدیریت کند .یکی از اولین
قوانین این فهرست این است که بازیکنان باید
نزدیک به  90دقیقه پیش از هر جلسه تمرینی
در زمین تمرین باشگاه حاضر شوند و دیلی میرر
مدعی شده که دمبله به اولین قربانی این قانون
جدید تبدیل شده است.
تمرین صبحگاهی این تیم قرار بود در
ساعت  10صبح برگزار شود ،بنابراین بازیکنان
باید تا ساعت  8:30در مجموعه تمرینی حاضر
میشدند اما زمان ورود دمبله به زمین تمرین
 8:33بوده است.
او حاال جریمه خواهد شد و اگر این اتفاق
تکرار شود ممکن است با جریمههای بیشتر و
جدیتری از سوی ژاوی روبرو شود .در عین حال
اعالم شده که هر بار این سرپیچیها تکرار شود،
جریمهها دو برابر دفعه قبل خواهد شد.
بنابراین ممکن است این بازیکن فرانسوی
با توجه به سابقهای که دارد ،بخش زیادی از
دستمزدش در این فصل را برای پرداخت این
جریمهها از دست بدهد.
رسانههای اسپانیایی در ابتدای هفته جاری
مدعی شدند که ژاوی اولین سرمربی بارسلونا
پس از لوییز انریکه در سال  2017است که از
سیستم جریمه نقدی برای بازیکنان این تیم
استفاده میکند.
این در حالی است که سایر مربیان مانند
رونالد کومان باور داشتند که بازیکنان باید به
اندازه کافی منظم باشند تا بدون هرگونه تهدید
و تنبیهی از قوانین پیروی کنند.
بازیکنان بارسلونا همچنین پیش از این
اجازه داشتند که ناهار هر روز را در مجموعه
تمرینی این باشگاه صرف کنند یا به خانه بروند
اما حاال بر اساس قوانین جدید ،همه آنها ملزم
هستند که این وعده غذایی را در کنار هم صرف
کنند.

ژاوی تیاگو را هم می خواهد

تورگان هازارد:

آنچلوتی یک نیمکت نشین تمام عیار است اما در
تمامی فیفا دی ها او به تیم ملی بلژیک دعوت شده
و به میدان هم رفته است.
او در نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا برابر
فرانسه به میدان رفت و مصدوم شد و باید دید
امشب برابر استونی از دور مقدماتی جام جهانی
چند دقیقه در میدان خواهد بود.
در بلژیک از وضعیت هازارد در رئال بسیار
ناراحتند و معتقدند رفتار کارلتو با او منصفانه
نیست .تورگان هازارد ستاره دورتموند در مورد

اخبار

هایش را برنده می شود .شرایط فعلی او نگران
کننده است ».روبرتو مارتینز سر مربی بلژیک هم
گفت «:ادن اینجاست چون یک بازیکن بزرگ است
و کاپیتان ما محسوب می شود .او بازیکنی در
کالس جهانی است ولی حضور  90دقیقه ای او در
دو بازی پیش رو کمی بعید است چون در رئال از
او استفاده نمی شود و به دور از فرم همیشگی اش
قرار دارد .در مورد او باید قدم به قدم پیش رفت.
به داشتن ادن در تیمم افتخار می کنم و می دانم
چقدر با انگیزه است».

16364مورد جدید بیماری در روز پنجشنبه ثبت شد که باالترین
میزان در همهگیری تا امروز است .وضعیت بهویژه در بخشهای
مراقبتهای ویژه بهقدری مخاطرهآمیز است که بیمارستانها
هماکنون درباره وضعیت اضطراری هشدار میدهند.
این تصمیم شامل بازیهای لیگ هلند در این مدت نیز خواهد
بود و بازیها قرار است بدون تماشاگر باشد.

طبق ادعای اسکای اسپورتس ،در فهرست
خریدهای زمستانی بارسا نام تیاگو آلکانتارا دیده
می شود .بازگشت دنی آلوز به بارسلونا رسمی
شد تا ژاوی در اولین قدم ،هم تیمی سابق خود
را در اختیار گرفته باشد .آلوز بین  2008تا
 2016برای بارسا بازی می کرد و هفت فصل
هم تیمی ژاوی بود .ضعف بارسا در دفاع راست
مشهود است و ژاوی در شرایط فعلی معتقد است
آلوز می تواند بهترین کمک محسوب شود.
سرمربی جدید بارسا که می داند تیمش
در خط میانی هم مشکالتی دارد ،اکنون قصد
بازگرداندن یک بازیکن قدیمی دیگر بارسا را
دارد .طبق ادعای اسکای اسپورتس و لیورپول
اکو ،تیاگو آلکانتارا هافبک  30ساله محصول
آکادمی الماسیا نیز در فهرست خریدهای
زمستانی بارسا قرار دارد .تیاگو تابستان 2013
و به دلیل ترافیک سنگین خط میانی بارسا که
در آن مقطع ژاوی ،اینیستا و سرخیو بوسکتس
جایگاهی ثابت و مستحکم داشتند ،ترجیح داد
راهی بایرن مونیخ شود .هدایت بایرن به تازگی
در اختیار پپ گواردیوال قرار گرفته بود و تیاگو
هفت سال هم برای این تیم بازی کرد تا اینکه
سال گذشته راهی لیورپول شد ولی نتوانسته
زیر نظر یورگن کلوپ خود را به ترکیب اصلی
قرمزها تحمیل کند و فصل جاری نیز هفته ها
به دلیل مصدومیت در شرایط بازی نبوده است.
با این حال بازگشت تیاگو به سادگی دنی آلوز
نیست چرا که او تا  2025با لیورپول قرارداد
دارد .گفته می شود بارسا با قرارداد قرضی و بند
خرید دائمی قصد بازگرداندن تیاگو را دارد .باید
دید واکنش لیورپول چه خواهد بود.

