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لواندوفسکی قراردادش
را با بایرن تمدید نمیکند

روب ــرت لواندوفس ــکی ق ــراردادش را ب ــا
بای ــرن مونی ــخ تمدی ــد نخواه ــد ک ــرد .ق ــرارداد
فعل ــی او ت ــا پای ــان فص ــل بع ــد اس ــت ،ام ــا ای ــن
مهاج ــم لهس ــتانی ممک ــن اس ــت در تابس ــتان
پیـــش رو فروختـــه شـــود .در ماههـــای اخیـــر،
صحبتهـــای زیـــادی از پیوســـتن او بـــه
بارس ــلونا مط ــرح ش ــده اس ــت .لواندوفس ــکی
از مذاکـــرات تمدیـــد قـــراردادش بـــا بایـــرن
ناراضـــی بـــود و در روز قطعـــی شـــدن
قهرمانـــی بایـــرن در بوندسلیـــگا گفـــت:
«بـــهزودی جلســـهای خواهیـــم داشـــت ،امـــا
هیـــچ اتفـــاق خاصـــی نیفتـــاده اســـت .مـــن
حواســـم هســـت کـــه چـــه شـــده .اوضـــاع
ب ــرای م ــن آنقدره ــا آس ــان نیس ــت ».بای ــرن
ب ــه ای ــن ترتی ــب ب ــا تصمی ــم دش ــواری روبــهرو
اس ــت :ف ــروش لواندوفس ــکی ،ب ــدون داش ــتن
جانش ــین مش ــخصی ب ــرای او ،ی ــا نگ ــه داش ــتن
یـــک بازیکـــن ناراضـــی و از دســـت دادنـــش
بهصـــورت رایـــگان در انتهـــای فصـــل بعـــد؟
اخیـــراً هـــم مشـــخص شـــده کـــه کریـــم
ادیمـــی ،کـــه زیـــر نظـــر بایـــرن مونیـــخ بـــود،
راهـــی بوروســـیا دورتمونـــد خواهـــد شـــد.

اولویت لیورپول :تمدید
قرارداد صالح

لیورپـــول پـــس از اعـــام خبـــر پیوســـتن
ارلینـــگ هالنـــد بـــه منچسترســـیتی ،قصـــد
ن ــدارد ی ــک مهاج ــم جدی ــد خری ــداری کن ــد.
اولویـــت آنهـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا صـــاح
ق ــرارداد جدی ــدی امض ــا کنن ــد و ی ــک هافب ــک
بخرنـــد .اورلیـــن چوامنـــی در لیســـت ایـــن
باشـــگاه اســـت.

دییونگ به منچستر
یونایتدنمیرود

منچســـتریونایتد قـــادر بـــه خریـــد
فرنکـــی دییونـــگ از بارســـلونا نخواهـــد
بـــود .بارســـا حاضـــر اســـت او را بـــا قیمـــت
 60میلیـــون یـــورو بفروشـــد ،امـــا اولویـــت
دییونـــگ بـــازی در لیـــگ قهرمانـــان اروپـــا
اســـت و منچســـتریونایتد بـــه ایـــن رقابتهـــا
نرســـیده اســـت.

چلسی بهدنبال
سانگاره

چلس ــی خواه ــان ج ــذب ابراهیم ــا
ســـانگاره ،هافبـــک پـــیاسوی
آینده ــوون اس ــت .ای ــن باش ــگاه حاض ــر
نیســـت مبلـــغ درخواســـتی وســـتهم
ب ــرای دکالن رای ــس ( 100میلی ــون پون ــد
ی ــا بیش ــتر) را بپ ــردازد و ب ــه ای ــن ترتی ــب
ای ــن هافب ــک 24س ــاله س ــاحل عاج ــی را
ب ــا قیم ــت  30میلی ــون پون ــد میخ ــرد.

منچسترسیتیبهدنبال
دییونگنیست

منچسترس ــیتی قص ــد ن ــدارد ب ــرای
خریـــد فرنکـــی دییونـــگ از بارســـلونا
وارد عم ــل ش ــود .آنه ــا ب ــه فک ــر ج ــذب
ای ــن بازیک ــن بودهان ــد ،ام ــا ح ــاال دیگ ــر
عالقـــهای بـــه او ندارنـــد .گواردیـــوال بـــا
جدایـــی فرناندینیـــو از منچسرســـیتی
بـــه خریـــد یـــک هافبـــک دفاعـــی فکـــر
میکنـــد امـــا دی یونـــگ در برنامههـــای
او جایـــی نـــدارد.

قرارداد پردرآمد
در انتظار وینیسیوس

رئـــال مادریـــد یـــک قـــرارداد
پردرآمـــد را بـــه وینیســـیوس جونیـــور
پیشـــنهاد خواهـــد داد .ایـــن مهاجـــم
برزیلـــی در ایـــن فصـــل خـــوش
درخشــیده و دســتمزدش افزایــش قابــل
توجهـــی خواهـــد داشـــت.

الئوتارو بعدی به کدام
باشگاه میرود؟

اتلتیکـــو مادریـــد ،ســـویا ،یوونتـــوس،
آرســـنال ،تاتنهـــام ،اینتـــر و میـــان بهدنبـــال
جـــذب چارلـــی آلـــکاراس هســـتند کـــه از او
بهعنـــوان الئوتـــارو مارتینـــس بعـــدی یـــاد
میشـــود .ایـــن بازیکـــن 19ســـاله راســـینگ،
ول ــوز و پـ ـیاسوی آینده ــوون را ه ــم خواه ــان
خـــود میبینـــد .آلـــکاراس تـــا ســـال  2026بـــا
راســـینگ قـــرارداد دارد و قیمـــت او بســـیار بـــاال
خواهـــد بـــود.

قرارداد جدید یونایتد
با پدیدهاش

پدیــده
گارناچــو،
الخانــدرو
منچســتریونایتد ،قــرارداد جدیــدی بــا ایــن
باشــگاه امضــا خواهــد کــرد .او بهتریــن بازیکــن
جــوان ســال باشــگاه شــده و مــاه گذشــته هــم
اولیــن بــازیاش در تیــم اصلــی را برابــر چلســی
تجربــه کــرد .او در فینــال جــام حذفــی جوانــان
دو گل زد و کمــک کــرد تیمــش قهرمــان شــود.

یوونتوسمطمئن
از جذب پوگبا

مقامــات یوونتــوس بــر ایــن باورنــد
کــه پــل پوگبــا را جــذب خواهنــد کــرد.
پاریســنژرمن هــم بهدنبــال ایــن هافبــک
منچســتر یونایتــد اســت و رئــال مادریــد هــم او
را زیــر نظــر دارد .پوگبــا بــا اتمــام قــراردادش بــا
منچســتریونایتد ،بازیکــن آزاد خواهــد شــد و
یوونتــوس حاضــر اســت بــه او 160هــزار پونــد
در هفتــه دســتمزد بپــردازد.

لیورپول
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اللیگا

چلسی

نمایش امیدوارکننده کاماوینگا برای فینال اروپا

دومین فینال
قرمــز و آبـــی
بر سر دومین جام

رئــال مادریــد بــا پیــروزی  6بــر صفــر
برابــر لوانتــه در هفتــه سیوششــم اللیــگا،
یکــی دیگــر از بازیهــای تشــریفاتی بعــد
از قهرمانــی زودهنگامــش را بــرد تــا
آمادگــی و روحیــهاش را بــرای حضــور در
فینــال لیــگ قهرمانــان افزایــش دهــد.
کهکشــانیها در ســانتیاگو برنابئــو لوانتــه
را  6بــر صفــر شکســت دادنــد کــه در ایــن
بــازی عملکــرد برخــی از شــاگردان کارلــو
آنچلوتــی بــه طــور خــاص مــورد توجــه
هــواداران قــرار گرفــت.
یکــی از آنهــا ادواردو کاماوینــگا
بــود کــه تحســین رســانهها و هــواداران
را برانگیخــت .هافبــک فرانســوی در
شــبی کــه رئالمادریــد ،میهمانــش را
تحقیــر کــرد و باعــث ســقوط ایــن تیــم بــه
دســته دوم شــد ،جــزو بهترینهــای تیــم
پایتخــت در کنــار وینیســیوس ،فــرالن
منــدی ،کریــم بنزمــا و لوکامودریــچ
بــود .اگرچــه وینیســیوس جونیــور
هتتریــک کــرد ،لــوکا مودریــچ دوبــاره
در نقــش ســازنده گل ظاهــر شــد و بنزمــا
بــر شــمار گلهایــش اضافــه کــرد ،امــا ایــن

فینال جام حذفی انگلیس

لیورپــول و چلســی بــاز هــم بــه مصــاف هــم میرونــد؛ ایــن بــار در فینــال جــام
حذفــی ســاعت  20:15امشــب ،تــا صــد و چهــل یکمیــن قهرمــان ایــن رقابتهــا را
مشــخص کننــد.
ایــن تنهــا جامــی اســت کــه چلســی میتوانــد در ایــن فصــل کســب کنــد.
کریســتال پــاالس رقیــب ســختی بــرای آنهــا در راه رســیدن بــه فینــال نبــود و ایــن تیــم
را در نیمــه نهایــی بــا دو گل شکســت دادنــد .در ســمت دیگــر ،لیورپــول امــا بــازی
ســختی بــا منچسترســیتی داشــت .ایــن تیــم یکــی از بازیهایــش بــا ســیتی در ایــن
فصــل را بــرد تــا بــه فینــال جــام حذفــی برســد .لیورپــول فرصــت آن را دارد کــه چهــار
قهرمانــی بــه دســت بیــاورد و چهارگانــه رویایــی لیــگ ،اتحادیــه ،حذفــی و لیــگ
قهرمانــان را بــه دســت بیــاورد ،هــر چنــد کــه بعیــد بــه نظــر میرســد کــه منچســتر
ســیتی در لیــگ امتیــاز از دســت بدهــد.
لیورپــول دیدارهــای پرشــماری در ایــن فصــل برگــزار کــرده و خســتگی بازیکنــان
دارد اثــرات خــود را نشــان میدهــد .آنهــا در لیــگ قهرمانــان در خانــه ویارئــال دو بــر
صفــر عقــب افتادنــد و برابــر تاتنهــام هــم تیمــی خالــی از ایــده بــه نظــر میرســیدند.
ایــن تیــم برابــر اســتون ویــای اســتیون جــرارد هــم خیلــی خــوب ظاهــر نشــد هــر چنــد
در نهایــت ســه امتیــاز را کســب کــرد.
کلــوپ تــا قبــل از فصــل پیــش ،هرگــز لیورپــول را از دور پنجــم جــام حذفــی
باالتــر نبــرده بــود ،امــا آنهــا حــاال بــه فینــال راه یافتهانــد .لیورپــول آخریــن بــار در ســال
 2006و بــا بــرد مقابــل وســتهم در ضربــات پنالتــی قهرمــان شــده اســت – و جــرارد
هــم در آن بــازی یــک گل تماشــایی زد .لیورپــول  15بــازی در تمامــی رقابتهــا اســت
کــه نباختــه و آخریــن شکســت آنهــا هــم در دیــداری بیاهمیــت برابــر اینتــر بــوده
اســت .بــا ایــن حــال ،تیــم قرمزپــوش ســه بــازی اســت کــه نمیتوانــد دروازهاش را
بســته نگــه دارد.
ضربــه هوشــمندانه پیر-امریــک اوبامیانــگ در ســال  .2020شــوت زیبــای
یــوری تیلمــان در ســال  .2021چلســی در دو فینــال گذشــته خــود در جــام حذفــی،
بــا دو گل تماشــایی شکســت خــورده اســت .تیــم تومــاس توخــل میخواهــد ثابــت
کنــد کــه در ســومین فینــال پیاپــی ،میتوانــد بــه قهرمانــی برســد.
ایــن باشــگاه پــس از خریــده شــدن توســط کنسرســیوم تــاد بولــی ،بــه رونــد ســه
بــازی بــدون بــرد در لیــگ برتــر خاتمــه داد و لیــدز یونایتــد را ســه بــر صفــر بــرد .آنهــا
بهدنبــال نهمیــن قهرمانــی خــود در جــام حذفــی هســتند تــا بهتنهایــی ســومین
تیــم پرافتخــار ایــن رقابتهــا شــوند .در حــال حاضــر ،چلســی رده ســوم را بــا تاتنهــام
شــریک اســت .چلســی در ایــن فصــل در همــه دیدارهــای خــود در جــام حذفــی
دســتکم دو گل را زده اســت.
توخــل بــا چلســی چهــار بــار بــه فینــال رســیده و بــه ایــن ترتیــب بــا رکــورد ژوزه

مورینیــو برابــری میکنــد .امــا تیــم او در شــش بــازی اخیــر خــود ،تنهــا دو بــرد داشــته
اســت.
البتــه خیــال چلســی از لیــگ برتــر تــا حــدی راحــت اســت ،چــرا کــه کارشــان
بــرای کســب ســهمیه لیــگ قهرمانــان بــا شکســت آرســنال برابــر تاتنهــام آســان شــده
و توخــل حــاال میتوانــد بــا فتــح جــام حذفــی ،نظــر مثبــت مالــکان جدیــد را جلــب
کنــد .در قــرن  ،21هیــچ تیمــی ســه بــار پیاپــی در فینــال جــام حذفــی شکســت نخــورده
اســت .لیورپــول بــه کمــک کادر پزشــکی درخشــانش ،بــا وجــود بازیهــای زیــادی
کــه برگــزار کــرده ،تــا پیــش از دیــدار بــا ویــا عم ـ ًا مصدومــی نداشــت و تنهــا روبرتــو
فیرمینــو کمــی از ناحیــه پــا ناراحــت بــود ،هرچنــد کــه او هــم روی نیمکــت نشســت.

امــا فابینیــو در بــازی بــا ویــا از ناحیــه همســترینگ آســیب دیــد و مشــخص نیســت تــا
کــی دور از میادیــن اســت .در هــر حــال بعیــد اســت کلــوپ روی او ریســک کنــد.
در چلســی هــم ماتئــو کواچیــچ در ایــن هفتــه در خانــه لیــدز مصــدوم شــد .بــن
چیلــول و کالــوم هادســون-اودوی هــم همچنــان غایــب هســتند.
ترکیب احتمالی:
لیورپــول :آلیســون؛ الکســاندر-آرنولد ،کوناتــه ،فندایــک ،رابرتســون؛ کیتــا،
هندرســون ،تیاگــو؛ صــاح ،مانــه ،دیــاز.
چلســی :منــدی؛ آســپیلیکوئتا ،ســیلوا ،رودیگــر؛ جیمــز ،جورجینیــو،
لوفتوس-چیــک ،آلونســو؛ ماونــت؛ هاورتــز ،لوکاکــو.

نمایــش کاماوینــگا در خــط میانــی بــود
کــه هــواداران در فضــای مجــازی بیشــتر
دربــارهاش صحبــت کردنــد .همــکاری او
بــا فدریکــو والــورده در قلــب میــدان یکــی
از مهمتریــن مــواردی بــود کــه هــواداران
رئالمادریــد را بــه قهرمانــی تیمشــان در
اروپــا امیــدوار کــرد.
یکــی از کاربــران فضــای مجــازی
دربــاره نمایــش بازیکــن فرانســوی
نوشــت«:کاماوینگا و فــده والــورده
کدهــای تقلــب رئــال مادریــد هســتند».
دیگــری نوشــته اســت«:والورده و
کاماوینــگا جنونآمیزتریــن زوج فوتبالــی
در خــط میانــی از نظــر فنــی و فیزیکــی
اســت کــه میتوانیــد تصــورش را بکنیــد».
کاربــری دیگــر هــم نوشــته اســت«:اگر
بــرای خریــد کاماوینــگا  100میلیــون یــورو
هــم میپرداختیــم ،ارزشــش را داشــت و
مــن راضــی بــودم .او یــک دوره جدیــد را
بــرای رئــال مادریــد رقــم زد .رئــال بایــد بــا
باشــگاه رن تمــاس بگیــرد و  100میلیــون
یــوروی دیگــر بــه ایــن باشــگاه بابــت
فــروش کاماوینــگا بپــردازد».

سوژه
رونمایی از مجسمه آگوئرو در ورزشگاه اتحاد

به یاد آن لحظه جادویی!

سرک به شهر کوچک مربی آینده منچستریونایتد

تـــنهــــاخ همیشهیکبرندهاست
چهره

شـهر کوچـک هاکـس برگـن آرام و خوابآلـود
اسـت .سـه برابـر جمعیتـش اولدترافـورد را پـر نمیکنـد و
بـرای همیـن خلوتـی و آرامـش ایـن شـهر تعجببرانگیز
نیسـت .ایـن هـم تعجـب نـدارد کـه مشـهورترین چهـره
شـهر اریـک تـن هاخ اسـت کـه وقتـی در شـهر دور میزنی
فامیلـی مربی بعـدی منچسـتریونایتد را در محل فروش
مسـتغالت میبینـی؛ ایـن شـغل خانوادگـی آنهـا اسـت.
اریـک اگرچـه دفتر بزرگـی در انسـخده دارد و زندگی
راحتـی بـرای خانـوادهاش فراهـم کـرده امـا اندیشـههای
بزرگی در سـر دارد .او نخواسـت شـغل خانوادگی را ادامه
دهـد و برادرهایش میشـل و ریکـو راه پدر را دنبـال کردند و
اریک مسـیر خـود را در پیـش گرفت.
ایـن مسـیر البتـه حـاال او را بـه یـک شـهرت جهانـی
رسـانده و باعـث افتخـار هاکـس برگـن هـم شـده .از اولین
کسـی کـه سـؤال میکنـی ،ایـن را در مییابـی«:اوه بلـه ،ما
در مدرسـه ابتدایـی بـا هـم فوتبـال بـازی میکردیـم ».اگر
همسـن تـن هـاخ باشـد  ۵۲سـال دارد و برخوردهایـی با او
داشـته امـا اریـک معمـوالً بـا کسـانی بـازی میکـرد کـه دو
سـه سـال از خـودش بزرگتـر بودنـد.
او از اس وی بـن بویـز شـروع کـرد کـه فاصلـه مقـرش
تـا مرکـز شـهر  ۲۵دقیقـه پیـادهروی بـود ،هنـوز هـم در
ایـن تیـم عضویـت دارد .از هـر کسـی کـه میپرسـی،
جـواب مشـابهی میدهد«:یـک چیـز دربـاره اریـک ...او
یـک برنـده اسـت .حتـی وقتـی بچـه بـود همیشـه برنـده
بـود ».یکـی دیگـر میگویـد«:او فوتبـال را خیلـی خـوب
میشناسـد ،منچسـتریونایتد بـا او بـه مسـیر برمیگردد».
بیـش از  ۳۰سـال قبـل وقتـی اریـک توسـط آکادمـی
توئنتـه ،بزرگتریـن باشـگاه ایـن منطقـه انتخـاب شـد ،هـر
روز  ۱۵کیلومتـر را رکاب مـیزد .دوران بازی او شـباهتی به
مربیگـریاش نداشـت امـا از همـان ابتدا قـدرت مدیریت
خـود را بـه رخ کشـید .در سـال  ۱۹۸۹اولین بـازیاش برای

توئنتـه را زیر نظـر تئو فونک انجـام داد .در سـه دوره بیش
از  ۲۰۰بـازی بـرای ایـن تیـم انجـام داد کـه موفقترینـش
 ۱۹۹۶-۲۰۰۱بـود .وقتـی الـری کایـرو در سـال  ۲۰۰۰از
فاینـورد آمـد ،تن هـاخ کاپیتـان تیـم و بازیکن کلیـدی فرد
روتـن بـود کـه تیـم را بـه فینـال جـام حذفـی رسـاند امـا ۱۱
روز تـا ایـن بـازی بـزرگ یـک فاجعـه در انسـخده رخ داد.
داستان یک انفجار
یـک انفجـار بـزرگ در کارخانـه تولیـد مـواد آتـشزا
جـان  ۲۳نفـر را گرفـت ،نزدیـک هـزار نفـر را مجـروح
و  ۴۰۰خانـه را ویـران کـرد و بـه  ۱۵۰۰خانـه آسـیبهای
جـدی وارد کـرد .شـهر سـوگوار بـود و بـه امیـد نیاز داشـت.
کایـرو میگوید«:توئنتـه سـالها قهرمـان جـام حذفـی
نشـده بـود و لحظـه بـاالی سـر بـردن جـام توسـط اریـک
بـرای مـردم شـهر اهمیـت زیـادی داشـت ».ایـن اوج
دوران بـازی تـن هـاخ بـود امـا او خیلـی زود نشـانههای

توانایـیاش بـرای مربیگـری را بـروز داد .سـیاک پـوالک
همتیمـی او میگویـد«:در رختکـن یـک لیـدر واقعـی
بـود و میدانسـت چگونـه و چه زمانـی حرف بزنـد .بردن
جـام حذفـی لحظـه بزرگـی بـود ،اریـک قبـل از مسـابقه
گفـت امـروز میخواهیـم هدیه بزرگـی به مردم انسـخده
بدهیـم .اهـل داد و بیـداد نبـود امـا وقتـی هم کـه عصبانی
میشـد کلمـات درسـتی بـرای بیـان پیـدا میکـرد .او
باشـخصیت و محتـرم اسـت و ایـن مهمتریـن مسـأله در
فوتبـال اسـت».
چقدر حال بههم زن!
چند مـاه قبل تن هـاخ و پوالک یادبـود آن قهرمانی
را جشـن گرفتنـد .پسـر جـوان پـوالک ،مربـی آژاکـس را در
تلویزیـون دیـده و میشـناخت و خوشـحال بـود از اینکـه
عکـس بگیـرد و امضـا بدهد.
کایـروی جـوان در اوایـل حضـور در توئنتـه وضعیت

خوبـی نداشـت و در تسـتهای تابسـتانی آخـر شـد.
خـودش اینطـور بـه یـاد میآورد«:اریـک گفـت در
فاینـورد کسـی نمـیدود؟! او میخندیـد و تـوی دلـم
میگفتـم چقـدر حال به هـم زن اسـت .این برداشـت اول
مـن بـود امـا او کاپیتان بزرگـی بـود .بازیکن خوبی بـود اما
واقعـاً هنـر مربیگـری را بلـد اسـت .میدانسـت تـک تـک
مـا بایـد کجـا بدویـم و کجـا بایسـتیم ،کـی تـوپ بخواهیـم
و کـی تـوپ بدهیـم .او میدانسـت و میخواسـت مـا هـم
بدانیـم».
همـه اطرافیـان تـن هـاخ میدانسـتند ،او یـک روز
مربـی میشـود بخصـوص بـه خاطـر رابطـه خوبـی
کـه بـا فـرد روتـن داشـت ،کسـی کـه در سـالهای اول
کارش تنهـاخ مشـاورههای خوبـی بـه او داد .کایـرو
میگوید«:معلـوم بـود ،تمریـن دهنـده روتـن بـود و
آنهـا بـه هـم خیلـی نزدیـک بودنـد .وقتـی اریـک از دنیای
فوتبـال خداحافظـی کـرد ،کار بـا هـم را شـروع کردنـد».
پـوالک ادامـه میدهد«:اریـک از نظـر تاکتیکـی پدیـده
بـود .خیلـی بـا فـرد روتـن حـرف مـیزد و چیزهـای زیادی
یـاد گرفـت .اریـک و فـرد دائمـاً دربـاره پیداکـردن راهحـل
بـا هـم حـرف میزدنـد و همـه جنبههـا را در نظر داشـتند.
اریـک مثـل رابطـی میـان مـا و مربـی بـود .فـرد بـه او
فرصـت بزرگـی داد وقتی بهعنـوان دسـتیارش در پی اس
وی معرفـی شـد و فکـر نمیکنم هیچ یـک از مـا از اینکه او
مربـی بزرگـی شـده ،شـگفتزده شـده باشـیم».
تـن هـاخ از یـک ذهـن درخشـان در منطقه انسـخده
عبـور کـرده امـا خانـوادهاش هنـوز همانجـا زندگـی
میکننـد در حالـی کـه میـراث بزرگـی بـه یـادگار گذاشـته.
خیلیهـا از پیشـرفت او شـگفتزده شـدند اما آنهـا که تن
هـاخ را خـوب میشـناختند میدانسـتند او تواناییهـای
متفاوتـی دارد.
یکـی از اهالـی هاکـس برگـن در پایـان حرفهایـش
میگوید«:اینجـا شـهر کوچکـی اسـت .البتـه کـه مـا بـه او
افتخـار میکنیـم».
منبع :میرر

وداع بدون جام بانوی پیر با پیرمرد ایتالیایی

آخری ــن ب ــاری ک ــه یوونت ــوس ی ــک فص ــل را ب ــدون
ج ــام ب ــه پای ــان رس ــاند ،می ــان قهرم ــان س ــری  Aش ــد و
اینت ــر ج ــام حذف ــی ایتالی ــا را فت ــح ک ــرد ،س ــال  2011ب ــود،
ک ــه امس ــال ه ــم میتوان ــد آن اتف ــاق تک ــرار ش ــود.
دو باش ــگاه ش ــهر می ــان در ص ــدر ج ــدول ب ــا ه ــم
ب ــرای تصاح ــب اس ــکودتو میجنگن ــد و اینت ــر دو امتی ــاز
کمتـــر از رقیـــب همشـــهریاش دارد .میـــان یکشـــنبه
میزبـــان آتاالنتـــا اســـت ،کمـــی قبـــل از آنکـــه اینتـــر -
تیم ــی ک ــه از قهرمانــیاش در ج ــام حذف ــی ب ــا غلب ــه ب ــر
رقی ــب س ــنتی یوونت ــوس س ــرخوش اس ــت - ،در خان ــه
تی ــم قع ــر جدول ــی کالی ــاری ب ــه می ــدان ب ــرود .یوونت ــوس
هـــم دوشـــنبه در حالـــی از التزیـــو پذیرایـــی میکنـــد
کـــه میدانـــد نهایـــت افتخـــاری کـــه میتوانـــد در ایـــن
فص ــل ب ــه دس ــت آورد ،عن ــوان س ــومی اس ــت ک ــه آن ه ــم
دور از دسترســـش بـــه نظـــر میرســـد.
تنهـــا نکتـــه مثبـــت قضیـــه بـــرای بانـــوی پیـــر ایـــن
اســـت کـــه ســـهمیه لیـــگ قهرمانـــان را کســـب کـــرده
اس ــت .ابت ــدای فص ــل وقت ــی ک ــه ماس ــیمیلیانو آلگ ــری
ب ــه نیمک ــت یوونت ــوس برگش ــت ،انتظ ــار میرف ــت ک ــه
او اقت ــداری ک ــه در  5فص ــل دوره اول حض ــورش ب ــه ای ــن
تی ــم داده ب ــود را احی ــا و خیل ــی از چیزهای ــی ک ــه ی ــووه ب ــا
دو مرب ــی بع ــد از او ،مائوریتزی ــو س ــاری و آن ــدرهآ پیرل ــو

از دســـت داده بـــود ،بـــه ایـــن تیـــم برگردانـــد .آلگـــری
معم ــار  5ت ــا از  9قهرمان ــی متوال ــی یوونت ــوس و چه ــار
قهرمان ــی متوال ـیاش در ج ــام حذف ــی ب ــود و آن را  2ب ــار
ب ــه فین ــال لی ــگ قهرمان ــان رس ــاند.
بـــا ایـــن حـــال او فصـــل اول از دوره دوم
مربیگـــریاش در ایـــن تیـــم را بـــدون جـــام بـــه پایـــان
خواه ــد رس ــاند .پیرل ــو فص ــل گذش ــته حداق ــل دو ج ــام
ب ــرای یوونت ــوس کس ــب ک ــرد؛ ج ــام حذف ــی و س ــوپرجام
ایتالیـــا .امســـال بـــا آلگـــری امـــا یوونتـــوس نـــه تنهـــا در
کـــورس قهرمانـــی ســـری  Aجایـــی نداشـــت بلکـــه در
ب ــازی س ــوپرجام ایتالی ــا و اکن ــون فین ــال ج ــام حذف ــی ب ــه
اینتـــر باخـــت.
ای ــن یعن ــی ک ــه کاپیت ــان ،جورج ــو کیهلین ــی بای ــد
آخری ــن فص ــل حض ــورش در یوونت ــوس را ب ــدون ج ــام
ب ــه پای ــان برس ــاند .او پ ــس از باخ ــت  4ب ــر  2ی ــووه ب ــه اینت ــر
در وقته ــای اضاف ــه فین ــال کوپ ــا ایتالی ــا گفت«:کام ـ ً
ـا
مشـــخص اســـت کـــه یـــک جـــای کارمـــان میلنگـــد
ام ــا م ــا در چن ــد روز اخی ــر ه ــم ب ــه ای ــن موض ــوع اش ــاره
داشـــتیم .بـــا ایـــن حـــال بایـــد اعتـــراف کنیـــم کـــه مـــا
االن تـــا رســـیدن بـــه ســـطح قویتریـــن تیـــم کـــه اینتـــر
اســـت،فاصله داریـــم».
کیهلینـــی کـــه ســـال  2004بـــه یوونتـــوس پیوســـت

و حتـــی ایـــن تیـــم را در ســـری ( Bمجـــازات تبانـــی بـــا
داوران) همراه ــی ک ــرد ،گف ــت« :ه ــر تیم ــی ی ــک چرخ ــه
دارد .م ــن ه ــم قب ــل از آغ ــاز چرخ ــه موفقیتهایم ــان
دو س ــال ب ــا ی ــووه در لی ــگ هفت ــم ش ــدم .ح ــاال ه ــم بای ــد

یــک یوونتــوس جدیــد متولــد شــود و ایــن هــم بخشــی از
زندگ ــی اس ــت .دوش ــنبه م ــن جش ــن میگی ــرم و مقاب ــل
التزی ــو ب ــا اس ــتادیوم یوونتوس ــم خداحافظ ــی میکن ــم.
م ــن دیگ ــر بای ــد کن ــار ب ــروم ت ــا جوانتره ــا وارد ش ــوند».

منچسترســـیتی از مجســـمه ســـرخیو
آگوئـــرو ،ســـتاره ســـابق ایـــن باشـــگاه ،در
ورزشـــگاه اتحـــاد رونمایـــی کـــرد .ایـــن
مجســمه یــادآور شــادی پــس از گل معــروف
و تاریخ ــی آگوئ ــرو در جری ــان پی ــروزی 2-3
برابـــر کویینـــز پـــارک رنجـــرز در ســـال 2012
اســـت .آگوئـــرو کـــه بهتریـــن گلـــزن تاریـــخ
باش ــگاه س ــیتی ب ــه حس ــاب میآی ــد در ط ــول
دوران حض ــورش در ای ــن تی ــم موف ــق ش ــد
 260گل بـــا پیراهـــن ســـیتیزنها بـــه ثمـــر
برســـاند امـــا مهمتریـــن گل او در دیـــدار
برابـــر کویینـــز پـــارک رنجـــرز در دقیقـــه
 93:20بـــود کـــه باعـــث شـــد ایـــن تیـــم در
دیـــداری دراماتیـــک و باورنکردنـــی بـــرای
اولیـــن بـــار جـــام قهرمانـــی لیـــگ برتـــر را
ب ــاالی س ــر بب ــرد .باش ــگاه س ــیتی در دهمی ــن
س ــالگرد ای ــن پی ــروزی ارزش ــمند از مجس ــمه

ای ــن بازیک ــن در ورزش ــگاه اتح ــاد رونمای ــی
کـــرد تـــا اهمیـــت و ارزش او در تاریـــخ ایـــن
باشـــگاه را یـــادآوری کنـــد .آگوئـــرو دربـــاره
ایـــن حرکـــت باشـــگاه ســـیتی و رونمایـــی از
مجس ــمهاش در اتح ــاد گفت«:ای ــن حقیقت ـاً
اتفاق ــی بس ــیار زیب ــا ب ــرای م ــن اس ــت .دی ــدن
مجســـمه  10ســـال قبـــل خـــودم بســـیار
جـــذاب بـــود .مـــن در طـــول ایـــن  10ســـال
جامهـــای بســـیاری را بـــه دســـت آوردم و
توانس ــتم ب ــه ای ــن باش ــگاه کم ــک کن ــم ت ــا
بـــه یکـــی از مهمتریـــن باشـــگاههای دنیـــا
تبدیـــل شـــود ».او بـــا ابـــراز خوشـــحالی از
نصـــب مجســـمهاش در ورزشـــگاه اتحـــاد
اضاف ــه ک ــرد«:از ای ــن باش ــگاه ب ــرای اینک ــه
چنیـــن مجســـمهای ســـاخت تـــا بـــه دوران
فوتب ــال م ــن در منچس ــتر ادای احت ــرام کن ــد
بســـیار سپاســـگزار هســـتم».

لیگ برتر انگلیس

همسایهکشی برای امیدوار ماندن به لیگ قهرمانان

تاتنهـــام پـــس از پیـــروزی 0-3
خانگـــی مقابـــل رقیـــب سرســـخت
همشـــهری آرســـنال در عصـــر پنجشـــنبه،
ب ــه فاصل ــه ی ــک امتی ــازی کس ــب س ــهمیه
لیـــگ قهرمانـــان اروپـــا رســـید .دو گل
ه ــری کی ــن و یک ــی دیگ ــر از س ــون هیون ــگ
میـــن در نیمـــه دوم ،پیـــروزی اســـپرز کـــه
اولیـــن بـــرد آنهـــا در برابـــر توپچیهـــا از
دســـامبر  2020بـــود را رقـــم زد .بـــا وجـــود
نتیج ــه ،آرس ــنال همچن ــان تی ــم چه ــارم
ج ــدول لی ــگ برت ــر اس ــت ام ــا فق ــط ب ــا ی ــک
امتیـــاز بیشـــتر از تاتنهـــام رده پنجمـــی.
ای ــن یعن ــی ک ــه تاتنه ــام ب ــرای رس ــیدن ب ــه
س ــهمیه لی ــگ قهرمان ــان اروپ ــا هن ــوز بای ــد
چش ــم امی ــد ب ــه کم ــک دو رقی ــب بع ــدی
آرســـنال داشـــته باشـــد و امیـــدوار باشـــد
کـــه نیوکاســـل یـــا اورتـــون از تیـــم میـــکل
آرتت ــا امتی ــاز بگیرن ــد .نس ــبت ب ــه آرس ــنال،
دو بـــازی پایانـــی تاتنهـــام در لیـــگ برتـــر
آســـانتر اســـت و برابـــر برنلـــی و نوریـــچ
اســـت .جـــو داخـــل ورزشـــگاه تاتنهـــام
بس ــیار پرش ــور ب ــود .ه ــواداران میزب ــان ب ــه
وضـــوح اهمیـــت ســـه امتیـــاز مســـابقه را
میدانس ــتند و ب ــه همی ــن دلی ــل از ابت ــدای
مســـابقه بـــا فریادهایشـــان ســـوهان روح

توپچیهـــا شـــدند .آرســـنال در  10دقیقـــه
ابتدایـــی دو موقعیـــت مســـلم داشـــت
اگرچ ــه هی ــچ ک ــدام از آنه ــا هوگ ــو یوری ــس
ســـنگربان تاتنهـــام را بـــه طـــور جـــدی بـــه
دردســـر نینداخـــت در حالـــی کـــه یـــک
فـــرار زودهنـــگام از ســـوی ســـون کیفیـــت
تاتنهـــام را بـــه میهمـــان یـــادآوری کـــرد.
فقـــط مســـأله زمـــان بـــود تـــا اینکـــه یـــک
نف ــر ت ــوپ را ب ــه ت ــور برس ــاند .تعجب ــی ه ــم
نداشـــت آن شـــخص هـــری کیـــن باشـــد.
کاپیتـــان انگلیـــس در دقیقـــه  22پـــس از
ضرب ــه زدن ناش ــیانه س ــدریک س ــوارس ب ــه
ســـون ،از روی نقطـــه پنالتـــی گلزنـــی کـــرد
امـــا ایـــن تـــازه شـــروع درام بـــود.
بـــن وایـــت در ایـــن فصـــل بـــرای
آرســـنال بازیکنـــی فوقالعـــاده بـــوده
اســت .او در  31بــازی لیــگ برتــر در ترکیــب
اصل ــی ب ــه می ــدان رفت ــه ت ــا ب ــه توپچیه ــا
کمـــک کنـــد تـــا در رده چهـــارم جـــدول
قـــرار گیرنـــد .بـــا ایـــن حـــال ،مصدومیـــت
همســـترینگ باعـــث شـــد کـــه او دو بـــازی
آخـــر مقابـــل وســـتهام و لیـــدز را از دســـت
بده ــد و ه ــواداران توپچ ــی را نگ ــران کن ــد.
نگران ــی آنه ــا ه ــم بج ــا ب ــود چ ــرا ک ــه راب
هولدین ــگ بازیکن ــی ک ــه ب ــه ج ــای وای ــت
در ترکیـــب قـــرار گرفـــت آنقـــدر ضعیـــف
بـــود کـــه میـــکل آرتتـــا را از تصمیمـــش
بـــرای بـــه میـــدان فرســـتادن او پشـــیمان
کـــرد .هولدینـــگ در دقیقـــه  34بهدلیـــل
دریافـــت دو کارت زرد از زمیـــن اخـــراج
ش ــد.
کی ــن ب ــا رک ــوردی عجی ــب ب ــه مص ــاف
آرســـنال رفـــت .او در  14بـــازی قبلـــیاش
برابـــر آرســـنال در لیـــگ برتـــر 11 ،گل بـــه
ثم ــر رس ــاند و دو پ ــاس گل داد .ای ــن تع ــداد
گل پـــس از نمایـــش فوقالعـــاده او در
ورزش ــگاه تاتنه ــام ب ــه  13افزای ــش یاف ــت.

