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اخبار
رونالدو مثل مسی در آستانه  7تایی
شدن/پیشتازی کریس در «گلوب ساکر»

فوق ستاره پرتغالی منچستر یونایتد در
نظرسنجی جایزه «گلوب ساکر»  2021پیشتاز
است.
شورای ورزش شهر دبی امارات سالیانه
مراسمی با عنوان «گلوب ساکر» برگزار می کند
تا بهترین فوتبالیست جهان را با نظرسنجی خود
انتخاب کند.
این نظرسنجی برای انتخاب بهترین بازیکن
فوتبال جهان در سال  2021آغاز شده است.
تاکنون کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی
منچستر یونایتد با کسب  36درصد آراء پیشتاز
است.
لیونل مسی رقیب سنتی رونالدو هم با
کسب  20درصد آراء در رده دوم قرار دارد .مسی
دو هفته پیش برنده توپ طالی  2021بهترین
بازیکن جهان از سوی مجله فرانس فوتبال شد.
کریم بنزما مهاجم رئال مادرید ،رابرت
لواندوفسکی مهاجم بایرن مونیخ ،کیلیان امباپه
ستاره پاری سن ژرمن و محمد صالح ستاره
مصری لیورپول دیگر کاندیدای کسب این جایزه
هستند.
کریستیانو رونالدو در کسب این جایزه
رکورددار است .اعجوبه پرتغالی با کسب  6جایزه
گلوب ساکر باالتر از همه قرار دارد .در صورت
برنده شدن رونالدو به رکورد رقیب سنتی اش
مسی که هفت توپ طال را کسب کرده برابری
می کند اما جایزه  7تایی رونالدو در گلوب ساکر
است.

راموس :مقابل رئال جانم را هم برای
پاریس میدهم

سرخیو راموس در خصوص تقابل با رئال
مادرید در لیگ قهرمانان اروپا صحبت کرد و
بازگشت دوباره به برنابئو گفت.
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا برگزار شد تا پاری سن ژرمن
حریف رئال مادرید شود .دیداری که بی شک
جذابترین جدال این مرحله از اروپا خواهد
بود و تقابل مسی با رئال و بازگشت راموس به
سانتیاگو بیش از هر چیزی مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است.
راموس در خصوص تقابل مقابل رئال
مادرید گفت :میدانید که من عاشق رئال هستم
ولی االن باید از پاریس دفاع کنم و همه کار برای
این تیم انجام خواهم داد .من میروم تا برای
پاریس جانم را هم بدهم.
وی ادامه داد :دوست نداشتم که با رئال
مادرید روبهرو شوم ولی بازگشت به سانتیاگو
برنائو برایم بسیار جذاب خواهد بود و این اتفاق
بسیار خوشحالم خواهد کرد .من نتوانستم با
هواداران رئال خداحافظی کنم زیرا به دلیل کرونا
ورزشگاهها بسته بود .این بازی فرصتی میشود تا
من دوباره با هواداران روبهرو شوم.
راموس در خصوص مصدومیت خود نیز
اظهار داشت :واقعا دوران سختی را تجربه
میکنم .دوست دارم دوباره به زمین فوتبال
برگردم و تجربه آن حس برایم مهمترین چیز
در زندگی است .ساعتهای سیاهی در زندگی
داشتم ،تنها بودم ولی بر همه این چالشها پیروز
شدم .حاال نیز میخواهم این چالش را بگذرانم و
دوباره به زمین فوتبال به صورت عادی برگردم.
خانوادهام در این مدت در پاریس به خوبی با
شرایط وفق پیدا کردند.

برکناری سرمربی نیجریه و از دست
دادن مهاجم گلزن تیم

گرنوت روهر گفت که پس از اخراجش از
سرمربیگری نیجریه ،چند هفته پیش از برگزاری
جام ملتهای آفریقا  ،۲۰۲۱احساس «ناامیدی
شدید» کرده است.
گرنوت روهر گفت که پس از اخراجش از
سرمربیگری نیجریه ،چند هفته پیش از برگزاری
جام ملتهای آفریقا  ،۲۰۲۱احساس «ناامیدی
شدید» کرده است .روهر روز یکشنبه به دلیل
عملکرد ضعیف در مسابقات دوساالنه آفریقا در
کامرون اخراج شد.
روهر به خبرگزاری فرانسه گفت :این یک
ناامیدی بزرگ است ،اما من نمیخواهم بحث
کنم ،این سبک من نیست .من متقاعد شدهام که
نیجریه یک تورنمنت بسیار خوب خواهد داشت
زیرا تیم در جای خود قرار دارد و این گروه
بسیار متحد برای چالشهایی که در انتظارش
است آماده است.
این مربی آلمانی تا دسامبر  ۲۰۲۲با نیجریه
قرارداد داشت .روهر گفت« :من با این بازیکنان
بزرگ و این کادر بسیار متحد کار راحتی داشتم
اما محیط همیشه مساعد نیست ،ما نمیتوانیم
همه چیز را کنترل کنیم.
این مربی  ۶۸ساله نیجریه را به جام جهانی
 ۲۰۱۸هدایت کرد و این تیم را به مقام سوم جام
ملتهای آفریقا  ۲۰۱۹مصر رساند .آگوستین
اگواوون ،مربی سابق نیجریه که از سال ۲۰۰۵
تا  ۲۰۰۷و به طور موقت در سال ۲۰۱۰
مربیگری این تیم را بر عهده داشت ،جایگزین
روهر شده است .خبر دیگر از نیجریه این که
ویکتور اوسیمن ،مهاجم نیجریهای ناپولی ،بهنظر
میرسد که مطمئناً جام ملتهای آفریقا آتی
را از دست میدهد ،زیرا به سه ماه زمان نیاز
دارد تا پس از عمل جراحی استخوان گونه به
شرایط بازی برسد .اوسیمن در جریان شکست
ناپولی مقابل اینترمیالن در روز یکشنبه دچار
شکستگیهای متعدد صورت شد .این جوان ۲۲
ساله روز سهشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت
و کاشت تیتانیوم در استخوان گونه و حدقه
چشم قرار گرفت .ناپولی در بیانیهای گفت :این
بازیکن خوب کار میکند و تا چند روز آینده
تحت نظر خواهد بود.
باشگاه اعالم کرد که اوسیمن انتظار میرود
تا سه ماه دیگر به میادین بازگردد که او را از
رقابت برای جام ملتهای آفریقا خارج می کند.
او همچنین بخش بزرگی از فصل سری آ را از
دست خواهد داد.
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تبعات یک اتفاق عجیب؛

بازندههای فجیع تکرار قرعهکشی لیگ قهرمانان!

برگزاری دوباره مراسم قرعه کشی لیگ
قهرمانان اروپا ،بیش از همه به ضرر رئال مادرید
و اینترمیالن تمام شد.
در حالیکه رسانه ها و فضای مجازی مملو شده
بود از عکس های تقابل مسی و رونالدو و خیلی ها
آن را آخرین نبرد دو فوق ستاره قرن بیست و یکم
نامگذاری کرده بودند و گرافیست های وب سایت
های ورزشی به سرعت در پی تصویرسازی این دو
در کنار هم بودند ،اما اشتباه عجیب در لحظه قرعه
کشی تمام ذوق و شوق فوتبالدوستان برای تقابل
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را بر باد داد.
در هنگام قرعه کشی نخست که ظهر امروز
برگزار شد ،پس از آنکه نام ویارئال از گلدان تیم
های دوم خارج شد ،ناگهان آندره آرشاوین ستاره
سابق آرسنال و تیم ملی روسیه نام منچستریونایتد
را از گلدان تیم های نخست بیرون آورد .اتفاقی
که نباید رخ می داد چرا که دو تیم در مرحله
گروهی با یکدیگر همگروه بودند .در ادامه و برای
اصالح این اشتباه آرشاوین نام منچسترسیتی را از
گلدان خارج کرد ولی مسئول برگزار کننده قرعه
کشی فراموش کرد که باید نام منچستر یونایتد را
به گلدان خودش برگرداند و این مسئله باعث شد تا
در زمان قرعه کشی حریف اتلتیکو ،نام یونایتد بین
گوی های قرعه کشی وجود نداشته باشد در نتیجه
مراسم با دخالت رئیس یوفا دوباره برگزار شد.
این تصویر قرعه کشی نخست است که رئال
می بایست به مصاف بنفیکا می رفت و آژاکس،
حریف اینتر بود .ولی حاال همه چیز تغییر کرده
است.
در حالیکه بسیاری از تیم ها از جمله
اینترمیالن ،رئال مادرید و لیورپول از قرعه خود
رضایت داشتند ،اما برگزاری دوباره این مراسم به
هیچ وجه به سود آنها نبود چرا که قرعه های سخت
و دشواری برای این تیم ها از گوی درآمد و شاید
بازنده اصلی برگزاری دوباره مراسم قرعه کشی رئال
مادرید باشد چرا که آنها اکنون به جای بنفیکا باید
به مصاف پاریس و لشگری از ستاره هایش بروند.
پس از اینکه زمزمه های برگزاری دوباره
مراسم قرعه کشی توسط یوفا به گوش رسید،
رئال مادرید به عنوان نخستین تیم معترض اعالم
کرد که باید نام آنها و رقیبشان یعنی بنفیکا در
مراسم قرعه کشی وجود نداشته باشد چرا که تا

زمان مشخص شدن حریف قوی های سفید ،هیچ
اشتباهی در فرآیند برگزاری مراسم رخ نداده بود.
درخواستی که از سوی یوفا رد شد و نام رئال
مادرید نیز در میان تیم های حاضر در مراسم قرعه
کشی حضور پیدا کرد.
شاگردان آنچلوتی که در قرعه کشی نخست
رقیب آسان تری داشتند ،حاال به جای بنفیکا می
بایست به مصاف پاریس سن ژرمن بروند .بازگشت
لیونل مسی و سرخیو راموس به سانتیاگو برنابئو
یکی از اتفاقات عجیب فوتبالی است .دو بازیکنی
که سالها در الکالسیکو اسپانیا روبروی هم ایستاده
بودند ،حاال در لباس یک تیم و با یک هدف که
شکست دادن تیم آنجلوتی است ،به مادرید
برمیگردند.
پاریس نیز در این قرعه کشی ضرر بزرگی را

متحمل شد .به طور قطع پوچتینو دیدار با منچستر
را به تقابل با رئال مادرید ترجیح می داد .آنها در
مرحله اول باید به مصاف شیاطین سرخ می رفتند
ولی اکنون رئال در انتظار آنهاست .هر چند به هم
خوردن دوئل رونالدو و مسی یک ضدحال بزرگ
محسوب می شود ولی بازگشت مسی به مادرید و
نبرد دوباره با رئالی ها از نکات جالب توجه مرحله
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپاست
از دیگر تیم هایی که اصطالحا در قرعه کشی
دوم به شکل فجیعی متضرر شد ،اینترمیالن است.
حداقل روی کاغذ از میان  8تیم سرگروه ،لیل
فرانسه و آژاکس هلند نسبت به سایرین قرعه
مناسب تری برای تیم هایی مانند اینتر بودند که
به عنوان تیم دوم از گروه خود صعود کرده بودند.
شاگردان اینزاگی در قرعه نخست می بایست به

مصاف آژاکس می رفتند .قرعه ای مناسب که
رضایت نراتزوری را نیز در پی داشت اما در برگزاری
دوباره مراسم ،آنها باید با لیورپول قدرتمند و آماده
دیدار کنند .قطعا لیورپول یکی از چند قرعه سخت
و دشواری بود که اینتری ها تمایلی به رویارویی با
آن نداشتند ولی این اتفاق رخ داد و یورگن کلوپ
و محمد صالح در انتظار آبی و مشکی های میالن
خواهند بود.
سالزبورگ را می توان بدشانس ترین تیم
قرعه کشی لقب داد .آنها در مرحله اول به لیورپول
خوردند و حاال در قرعه کشی دوباره باید به مصاف
بایرن مونیخ بروند .دو قرعه سخت و دشوار برای
این تیم اتریشی که باعث واکنش های زیادی در
فضای مجازی شده است
این قرعه کشی برای پاریسی ها تفاوت
چندانی نکرد فقط درجه سختی آن کمی بیشتر
شد .شاهد تقابل مسی و رونالدو نخواهیم بود ولی
 PSGبا ستاره هایش از جمله مسی و راموس
راهی سانتیاگو برنابئو می شود .اینتر و لیورپول نیز
از آن دیدارهای فوق العاده مهم این مرحله است.
چلسی را می توان خوش شانس ترین تیم
قرعه کشی امروز دانست .شاگردان توخل در
هر دو مراسمی که برگزار شد به لیل فرانسه
خوردند .قهرمان فصل گذشته لوشامپیونه
اصال وضعیت خوبی در لیگ این کشور ندارد
و به نظر می رسد روی کاغذ شانس چلسی
برای صعود بسیار بیشتر از حریف خود است.
نباید از بخت خوب گواردیوال نیز به راحتی
گذشت .آنها ابتدا باید به مصاف ویارئال می
رفتند و در قرعه کشی دوباره اسپورتینگ
حریف سیتی شد .در هر دو مرحله ،قرعه های
مناسبی به تیم پپ رسید.
یوونتوس نیز تقریبا از تیم های خوش شانس
قرعه کشی بود .آنها ابتدا به اسپورتینگ لیسبون
خوردند و در قرعه کشی اصلی ویارئال حریف آنها
شد .بنفیکا نیز قرعه بسیار بهتری نسبت به مرحله
اول نصیبش شد .آنها از شر دیدار با رئال مادرید
فرار کردند و اکنون آژاکس آماده تقابل با این تیم
پرتغالی است .قرعه های سخت اتلتیکو نیز در نوع
خود جالب است .حریف اول آنها بایرن بود ولی
اکنون باید با منچستر یونایتد دیدار کنند .هر چند
که قطعا سیمئونه از قرعه کنونی نسبت به حریف
ظهر امروزش رضایت بیشتری دارد.

تلخ و شیرینهای سال  ۲۰۲۱میالدی

سال  ۲۰۲۱میالدی در حالی به پایان میرسد که همه نگاههای
ورزش دوستان به یورو بود.
یکی از تعیین کنندهترین لحظات ورزشی سال  ۲۰۲۱رویدادی
بود که با یک سال تاخیر برگزار شد .یورو  ۲۰۲۰که برگزار شد و با
قهرمانی ایتالیا به پایان رسید .حاال که سال جاری میالدی رو به اتمام
است به بررسی مهمترین اتفاقات سال جاری میپردازیم.
تاجگذاری چلسی در پرتغال /دومین قهرمانی چلسی در لیگ
قهرمانان اروپا
تلخ و شیرینهای سال  ۲۰۲۱میالدی
آبیهای لندن با برتری مقابل منچسترسیتی ،برای دومینبار
در تاریخ ،فاتح لیگ قهرمانان اروپا شدند .در دیدار نهایی لیگ
قهرمانان اروپا ،دو تیم چلسی و منچسترسیتی در ورزشگاه پورتو
پرتغال برابر هم به میدان رفتند .آبیهای چلسی بازی را بهتر شروع
کردند و میتوانستند خیلی زود نیز به گل برسند ولی تیمو ورنر قدر
موقعیتهای خود را ندانست .چلسی در دقیقه  ۴۲بازی به چیزی که
حقش بود ،رسید .پاس در عمق زیبا و نبود مدافع میانی باعث شد تا
کای هاورتز با عبور از ادرسون دروازه سیتی را باز کند و نیمه اول با
برتری یک بر صفر چلسی به پایان برسد.
در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر چلسی به پایان رسید تا
این تیم برای دومینبار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود.
فینال لیگ قهرمانان اروپا:
چلسی  - ۱منچسترسیتی ۰
گل :کای هاورتز ()۴۲
به این ترتیب توماس توخل ،سرمربی آلمانی برای اولینبار
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه و به افتخارات قبلی خود
اضافه کرد.
سکته کریستین اریکسن در زمین
تلخ و شیرینهای سال  ۲۰۲۱میالدی
ستاره تیم ملی فوتبال دانمارک در دیدار برابر فنالند روی زمین
افتاد و بیهوش شد .او در حال دادن پاس برای انجام یک پرتاب کنار
زمین بود که از هوش رفت و روی زمین افتاد .بازیکنان هر دو تیم با
دیدن این صحنه دچار ناراحتی شدند و خیلی از هواداران شوکه شدند

و ورزشگاه در سکوت فرو رفت .ستاره تیم ملی فوتبال دانمارک بعد از
چند روز بستری ،از بیمارستان مرخص شد.
ایتالیا قهرمان یورو  ۲۰۲۰شد
تلخ و شیرینهای سال  ۲۰۲۱میالدی
با تساوی ایتالیا و انگلیس در پایان  ۱۲۰دقیقه ،این بازی به
ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت ایتالیا با برتری در ضربات
پنالتی قهرمان یورو  ۲۰۲۰شد .تیمهای فوتبال ایتالیا و انگلیس در
فینال رقابتهای یورو  ۲۰۲۰در ورزشگاه ومبلی به مصاف هم رفتند
که این دیدار در  ۱۲۰دقیقه با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان
رسید .با این نتیجه بازی به ضربات پنالتی کشیده شد .در نهایت،
ایتالیا با برتری مقابل انگلیس در ضربات پنالتی به قهرمانی یورو
 ۲۰۲۰رسید.
برای انگلیس لوک شاو در دقیقه  ۲و برای ایتالیا بونوچی در
دقیقه  ۶۵گلزنی کردند.
روبرتو مانچینی بعد از بازی درحالی که اشک می ریخت ،گفت:
بازیکنان بسیار خوب کار کردند .ما بازی را بد آغاز کردیم و غافلگیر
شدیم .گل بدی دریافت کردیم با این حال تسلیم نشدیم .مانچینی
که احساساتی شده بود ،در پایان گفت :برای پیروز شدن در ضربات
پنالتی به کمی شانس نیاز دارید و خوشبختانه این بار شانس با ما بود.
برای انگلیسیها کمی متاسف هستم .همه ما خوشحال هستیم چرا
که ثمره تالش خود را دریافت کردیم .ما خوب بودیم و با شایستگی به
قهرمانی در یورو دست پیدا کردیم .امیداورم که تماشاگران هم راضی
باشند و جشن بگیرند و خوشحالی کنند.
لیونل مسی از بارسا جدا و راهی پاری سن ژرمن شد
تلخ و شیرینهای سال  ۲۰۲۱میالدی
لیونل مسی بعد از  ۱۷سال از بارسلونا خداحافظی کرد .او در
نشست خبری که برای او در نوکمپ برگزار شد ،درحالی که به شدت
گریه میکرد گفت :از همان روز نخستی که در بارسلونا بودم عاشق
این تیم شدم و نهایت تالش خود را به کار گرفتم تا بهترین باشم.
هرگز فکر نمیکردم که با پیراهن بارسلونا خداحافظی کنم اما شرایط
باعث شد تا من بروم.
رونالدو به یونایتد بازگشت

تلخ و شیرینهای سال  ۲۰۲۱میالدی
کریستیانو رونالدو با قراردادی  ۲۸میلیون یورویی به منچستریونایتد
پیوست .قرارداد این ستاره پرتغالی  ۲ساله است که میتواند برای سال
سوم نیز تمدید شود .رونالدو  ۳۶ساله است .او پنج بار برنده توپ طال،
پنج بار برنده لیگ قهرمانان و یک بار قهرمان یورو شده است .پیش از این
رونالدو برای اسپورتینگ پرتغال ،منچستریونایتد انگلیس و رئال مادرید
اسپانیا بازی کرده بود .فوق ستاره پرتغالی پیشتر در  ۲۹۲بازی  ۱۱۸گل
برای این تیم انگلیسی به ثمر رساند و در ادامه در سال  ۲۰۰۹در ازای ۸۰
میلیون پوند به رئال پیوست.
مسی برنده توپ طال شد
تلخ و شیرینهای سال  ۲۰۲۱میالدی
مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال  ۲۰۲۱جهان و برنده توپ
طالی مجله فرانسوی فرانس فوتبال برگزار شد و طی آن لیونل مسی
مهاجم آرژانتینی توانست عنوان برترین بازیکن جهان را کسب کند و
توپ طال را به دست بیاورد .توپ طالی  ۲۰۲۰به دلیل شیوع ویروس
کرونا و پایان زودهنگام رقابتها در بعضی از کشورها برگزار نشد و
حاال بعد از یک سال ،بار دیگر این مراسم برگزار شد.
لواندوفسکی سال گذشته در مراسم برترینهای فیفا عنوان
بهترین بازیکن سال جهان را کسب کرد.
اکنون همه نگاهها به سال  ۲۰۲۲است جایی که مهمترین رویداد
فوتبالی جهان یعنی جام جهانی در کشور قطر برگزار میشود.

نامزدهای جوایز گلوب ساکر  ۲۰۲۱معرفی شدند

نامزدهای جوایز گلوب ساکر  ۲۰۲۱همزمان با
نزدیک شدن به پایان سال اعالم شدند.
هواداران از بیش از  ۲۰۰کشور با انتخاب
نامزدهای جوایز گلوب ساکر دوبی ،گزینههای
مورد عالقه خود را انتخاب می کنند و در این
بخشها تعداد ایتالیاییها به دلیل قهرمانی در یورو
چشمگیر است .فینال رقابتهای یورو  ۲۰۲۰میان
تیمهای انگلیس و ایتالیا برگزار شد و این آتزوری
بود که در ضربات پنالتی موفق عمل کرد و در
نهایت جام قهرمانی را بهدست آورد تا انگلیسیها
باز هم درحسرت بمانند.لئوناردو بونوچی و جورجیو
کیلینی دو مدافع تیم یوونتوس نامزد بهترین مدافع
سال  ۲۰۲۱هستند ،در حالی که روبرتو مانچینی
ایتالیایی با برخی از بزرگترین نامها برای عنوان
بهترین مربی سال مبارزه میکند.
جانلوئیجی دوناروما که پس از قهرمانی در
یورو  ۲۰۲۰با آتزوری به پاری سن ژرمن پیوست،
در میان نامزدهای بهترین دروازهبان حضور دارد.
دور دوم رایگیری برای انتخاب برندگان
از امروز آغاز شد ،در ادامه میتوانید نگاهی به
دستههای مختلف و بازیکنان ،مربیان و باشگاههای
معرفی شده بیندازید.
هواداران از بیش از  ۲۰۰کشور با انتخاب
فینالیستهای جوایز گلوب ساکر دوبی ،موارد مورد
عالقه خود را انتخاب میکنند و تعدادی ایتالیایی
هنوز برای دریافت جایزه در رقابت هستند.
دور دوم رای گیری برای انتخاب برندگان از

امروز آغاز شد ،در ادامه می توانید نگاهی به دسته
های مختلف و بازیکنان ،مربیان و باشگاه های
معرفی شده بیندازید.
نامزدهای بهترین بازیکن مرد سال:
کریم بنزما (رئال مادرید و فرانسه)
روبرت لواندوفسکی (بایرن مونیخ و لهستان)
کیلیان امباپه (پاری سن ژرمن و فرانسه)
لیونل مسی (پاری سن ژرمن و آرژانتین)
کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد و پرتغال)
محمد صالح (لیورپول و مصر)
نامزدهای بهترین باشگاه مردان سال:
االهلی (مصر)
الهالل (عربستان سعودی)
اتلتیکو مادرید (اسپانیا)
چلسی (انگلیس)
فالمینگو (برزیل)
منچستر سیتی (انگلیس)
نامزدهای بهترین دروازهبان سال:

تیبو کورتوا (رئال مادرید و بلژیک)
ادوارد مندی (چلسی و سنگال)
جانلوئیجی دوناروما (پاری سن ژرمن و ایتالیا)
امیلیانو مارتینز (آستون ویال و آرژانتین)
مانوئل نویر (بایرن مونیخ و آلمان)
نامزدهای بهترین مدافع سال:
ترنت الکساندر-آرنولد (لیورپول و انگلیس)
سزار آزپیلیکوئتا (چلسی و اسپانیا)
لئوناردو بونوچی (یوونتوس و ایتالیا)
جورجیو کیلینی (یوونتوس و ایتالیا)
روبن دیاس (منچستر سیتی و پرتغال)
آنتونیو رودیگر (چلسی و آلمان)
نامزدهای بهترین مربی سال:
دیدیه دشان (فرانسه)
هانسی فلیک (بایرن مونیخ و آلمان)
پپ گواردیوال (منچستر سیتی)
روبرتو مانچینی (ایتالیا)
لیونل اسکالونی (آرژانتین)

توماس توخل (چلسی)
نامزدهای بهترین تیم ملی سال:
آرژانتین
برزیل
ایتالیا
فرانسه
مراکش
نامزدهای بهترین مدیر ورزشی سال:
پیرو آوسیلیو (اینتر)
لوئیس کامپوس (لیل)
بیگیریستین موجیکا (منچستر سیتی)
روبرتو اوالبه (رئال سوسیداد)
مارک اورمارس (آژاکس)
نامزدهای بهترین بازیکن زن سال:
لوسی برنز (منچستر سیتی و انگلیس)
جنیفر هرموسو (بارسلونا و اسپانیا)
سامانتا کر (چلسی و استرالیا)
لیکه مارتنز (بارسلونا و هلند)
الکس مورگان (اورالندو پراید و ایاالت متحده
آمریکا)
الکسیا پوتالس (بارسلونا و اسپانیا)
نامزدهای بهترین باشگاه زنان سال:
بارسلونا(اسپانیا)
بایرن مونیخ (آلمان)
چلسی (انگلیس)
منچستر سیتی (انگلیس)
پاری سن ژرمن (فرانسه)

اخبار
پیام رانگنیک به مارسیال :میخواهی
بروی به من بگو!

رالف رانگنیک ،سرمربی منچستریونایتد ،از
آنتونی مارسیال خواست که درخواستش برای
جدایی را با او مطرح کند.
در چند روز گذشته صحبتهای بسیاری
درباره آینده آنتونی مارسیال در منچستریونایتد
مطرح شده است.
فیلیپه المبولی ،مدیربرنامه این بازیکن،
مدعی شده که او قصد دارد از این این تیم جدا
شود و همین موضوع باعث ناراحتی رانگنیک
شده است.
این مربی آلمانی در پاسخ به این سوال
که آیا واکنشی به این اظهارات نشان خواهد
داد یا خیر گفت «:نه ،چون در این صورت به
آنچه مدیربرنامه او گفته واکنش نشان میدهم
در حالی که این بازیکن است که باید چنین
صحبتهایی را مطرح کند .اگر او واقعا میخواهد
به باشگاه دیگری برود باید به من یا هیئت مدیره
اطالع دهد .من از طریق رسانهها با مدیربرنامهها
ارتباط برقرار نمیکنم .این بازیکن با من یا ما
صحبتی در این باره نداشته است».
گفته میشود مارسیال از ناحیه زانو دچار
مصدومیت است و تا به حال در هیچ یک از سه
بازیای که رانگنیک روی نیمکت یونایتد قرار
داشته به میدان نرفته است.
مربی شیاطین سرخ در این باره گفت«:
پس از آخرین جلسه تمرین پیش از دیدار برابر
کریستال پاالس ،او پس از این که با تیم تمرین
کرد به پزشک تیم اطالع داد که نمیتواند در
این بازی حضور داشته باشد چون درد شدیدی
در زانوی پایش دارد .بنابراین ما باید صبر کنیم
و ببینیم که شرایط او چطور پیش خواهد رفت».
مارسیال در طول یک سال گذشته عملکرد
موفقیت آمیزی در ترکیب یونایتد نداشته و به
نظر میرسد به دنبال جدایی از این باشگاه است
تا شاید بتواند این شرایط را تغییر دهد.
او در سال  2015با قراردادی به ارزش
 35میلیون پوند به اولدترافورد آمد و لوییس فن
خال معتقد بود که او بهترین بازیکن دنیا در رده
سنی خودش است.

انتقاد شدید آنری از تعلل  PSGدرباره
امباپه

تیری آنری ،ستاره سابق تیم ملی فرانسه،
معتقد است که پاری سن ژرمن مقصر شرایط
فعلی کیلیان امباپه است .قرعهکشی لیگ
قهرمانان روز گذشته برگزار شد و دو تیم پاری
سن ژرمن و رئال مادرید رقیب یکدیگر در مرحله
یک هشتم لیگ قهرمانان شدند.
دو دیداری که میتواند برای کیلیان امباپه
بسیار دشوار باشد ،چرا که گفته میشود انتقال
این بازیکن به سانتیاگو برنابئو در پایان فصل
قطعی است .قرارداد این فوق ستاره فرانسوی
با پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری به
اتمام میرسد و او میتواند از ابتدای ماه ژانویه
مذاکراتش با سایر تیمهای خارج از لیگ فرانسه
را آغاز کرده و حتی پیش قراردادی را نیز به
امضا برساند.آنری در گفتگو با آمازون درباره
شرایط این بازیکن گفت «:این موضوع باید دو
سال پیش حل میشد .من فکر میکنم دو سال
قبل باید مذاکراتی با امباپه صورت میگرفت
و به او گفته میشد که این تیم توست و ما
این تیم را حول محور حضور تو شکل خواهیم
داد .اما حاال او واقعا میخواهد که سرنوشتش
در دستان خودش باشد و بتواند با هر تیمی که
میخواهد قرارداد ببندد».رئال مادرید در پنجره
نقل و انتقاالت تابستانی پیشنهادی قابل توجه به
پاری سن ژرمن ارائه کرد اما این باشگاه فرانسوی
امیدوار بود بتواند امباپه را برای تمدید قرارداد
متقاعد کند و به همین دلیل تمامی پیشنهادات
را رد کرد.اما مذاکرات بین این دو طرف تا به
حال به هیچ نتیجهای نرسیده و ظاهرا این
مهاجم ملیپوش فرانسوی تمام پیشنهادات پی
اس جی را رد کرده تا احتمال حضورش در رئال
مادرید در پایان فصل بسیار جدی باشد.

کونته :از من خواسته شده بود اینتر را
قهرمان کنم

آنتونیو کونته ،سرمربی سابق اینتر ،میگوید
وظیفهاش پس از ورود به این تیم کسب عنوان
قهرمانی بوده است .کونته که توانست فصل
گذشته اینتر را بعد از یک دهه در رقابتهای
سری آ به قهرمانی برساند ،جایزه ویتوریو پوتزو
برای بهترین مربی فصل را دریافت کرد .این
مربی ایتالیایی در حال حاضر به تاتنهام پیوسته و
جایش را روی نیمکت تیم قهرمان فصل گذشته
به سیمونه اینزاگی داده است .او نتوانست در
مراسم دریافت جایزه ویتوریو پوتزو در تورین
شرکت کند اما به صورت ویدیویی برای حاضران
در این مراسم صحبت کرد.کونته گفت «:این
باعث افتخار و خوشحالی من است .ما میدانم
که ویتوریو پوتزو چه جایگاهی در رشته ما دارد.
کسب جایزهای که به نام اوست برای من واقعا
باعث افتخار است ».اینتر در دومین فصل حضور
کونته روی نیمکت این تیم موفق شد پس از
 11سال بار دیگر فاتح اسکودتو شود و به سلطه
یونتوس بر این لیگ پایان دهد .این مربی اظهار
داشت «:دو سال بسیار پرتنش را سپری کرده
و آنها را با شور و اشتیاق زندگی کردم .از من
خواسته شده بود اینتر را قهرمان کنم ،همه ما
از مربیان تا مدیران و بازیکنان و اعضای باشگاه
خوب کار کردیم .من فکر میکنم کار ما در
این دو سال خوب بود .اینتر حاال تیمی بسیار
رقابتجوست و از نظر من تا سالها به همین
شکل میماند».او در پاسخ به سوالی درباره تیم
و بازیکنان جدیدش گفت «:من بازیکنان بسیار
بزرگی را در طول دوران حضورم روی نیمکت
هدایت کردهام و حاال کین را دارم که قهرمانی
واقعی است .کار با او برای من باعث خوشحالی
است ،این که بتوانم روی بازیکنی در سطح او
حساب باز کنم .او ویژگیهای تکنیکی درخشانی
دارد .من امیدوارم که بتوانم نقشی در رشد این
بازیکن ایفا کنم».

