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بارسلونا و رئال به دنبال چهارمین پیروزی

رینا موفقترین دروازهبان
تاریخ لیگ برتر

باسک در کمین غولها

پیشخوان

Gazzetta
روزنامه میالنی «گاتزتا
دلو اسپورت» نقل
قولی از اسکارونی که
تازگی رییس میالن
شده را تیتر یک کرد:
«با ما میالن به دوران
بزرگیاش برمی گردد».
«امباپه :اگر االن
بخواهم نظر دهم ،فینال
بین پاری سن ژرمن و
یوونتوس است».

Corriere
«تاثیر مکس» تیتر اصلی
روزنامه رمی «کوریره دلو
اسپورت» بود که نوشت،
آلگری چقدر روی پیروزیهای
یووه اثر دارد و چرا فوتبال
تیمش ،هواداران را راضی
نمیکند؟ در بین مربیانی که
صد بازی در سری آ بوده اند،
او بهترین رکورد را دارد،
 41/2امتیاز به ازای هر
بازی .کونته دوم است.

دهمین سال بازی یک فوق ستاره بیادعا

بوسکتس ،باارزشترین
میراث گواردیوال

ایگناسی اولیوا گیسپرت
Ignasi Oliva Gispert

پنجشــنبه دهمین سالگرد نخستین
بازی ســرخیو بوســکتس برای بارسلونا
بود .وقتی این هافبک در بازی با تیم تازه
صعودکرده راســینگ ســانتاندر به زمین
نوکمپ وارد شــد ،پپ گواردیوال هنوز مو
داشت .تصمیم او برای آوردن این بازیکن
جوان از تیم  Bباشــگاه یکــی از بهترین
کارهای او در ســالهای اول مربیگریاش
بود چون بوسکتس با بیرون راندن یحیی
توره قلــب زمین را در اختیــار گرفت و
خاویر ماســچرانو را مجبــور کرد با تغییر
پســت ،دوران جدیــدی را در مرکز خط
دفاعی آغاز کند.
ویســنته دل بوسکه مربی سابق تیم
ملی اسپانیا در آستانه جام جهانی 2010
که بوسکتس یکی از کلیدهای قهرمانیاش
بود آن هم دو ســال بعد از نخستین بازی
حرفهای گفت« :اگر بازیکن بودم دوســت
داشتم شبیه بوسکتس باشم».
در بازی با راسینگ ،او پیراهن شماره
 28را به تن کرد و در کنار ژاوی و ســیدو
کیتا  90دقیقه بازی کــرد اما آنهایی که
کنارش بودند ،نمیدانستند این شروع یک
دوره پرافتخار است.
گواردیوال ابتدا از او حمایت کرد و به
صورت متناوب او را به بازی گرفت اما در
فصلی که بارســلونا به شش گانه قهرمانی
رسید و سلطه خود را بر جهان فوتبال به
اثبات رساند ،بوسکتس در تمام بازیهای
مهم تیــم و از جمله فینال لیگ قهرمانان
اروپا مقابل منچســتریونایتد و کریستیانو
رونالدو بــه میدان رفت .دو ســال بعد و
با یک قهرمانی دیگــر در لیگ قهرمانان،
گواردیوال حرفهای دل بوســکه را تکرار
کرد« :دوســت دارم خودم را در او مجسم

کنم ،بوســکتس بهتریــن بازیکن جهان
است».
البتــه حضــور او لزوما بــرای همه
رضایتبخــش نبــوده .تــوره کــه زمانی
صخرهای در خط میانی محسوب میشد،
درباره کســی که جایش را گرفت ،گفته
بود« :اگر او نبود ،من از بارسلونا نمیرفتم.
ســختترین لحظــه دوران حرفهای من
همــان موقع بود چون دوســت داشــتم
فوتبالم را در این تیم به پایان برســانم .او
کیفیت فوقالعادهای دارد و چیزی که من
میخواهم بازی در ترکیب اصلی است نه
اینکه روی نیمکت باشم».
ماسچرانو هم در رقابت با بوسکتس
برای بــازی در خــط میانی تســلیم و
مجبور شد یک خط عقب برود .کاپیتان
ســابق تیم ملی آرژانتیــن اعتراف کرد:
«جانشــینی او تقریبا غیرممکن است».
بــا آنکه ماســچرانو جایــگاه بینالمللی
مستحکمی داشت پذیرفت که بوسکتس
در خط میانی خیلی بهتر اســت و اینکه
باید برای بــازی در قلب دفاع با دیگران
رقابت کند.
بهبود وضعیت این فوقستاره بیادعا
باعث تغییر شمارهاش ابتدا به  16و بعد 5
شد که شماره ســمبلیک باشگاه بارسلونا
محســوب میشــد و ســالها در اختیار
کاپیتان این تیم ،کارلس پویول بود.
اثرگــذاری او متوقف نشــده .بعد از
رفتن آندرس اینیســتا در تابستان اخیر،
او نایب کاپیتان تیم بعد از لیونل مســی
شده و نامزد اول برای گرفتن بازوبند است
وقتی فوقســتاره آرژانتینی از بارسلونای
«خودش» بــرود اما این بارســلونا برای
بوســکتس هم هســت که یک ماه پیش
قراردادش را با باشــگاه کاتاالن تا ســال
 2023تمدید کرده است.
منبع :گل

رئــال مادرید و بارســلونا در این فصل
اللیگا شــروعی توفانی داشــتهاند اما هر دو
امشــب در باسک به میدان میروند و آزمون
سختی در انتظارشان اســت .رئال در زمین
اتلتیــک بیلبائو بــازی میکند و بارســلونا
میهمان رئال سوســیداد است در دیدارهایی
که از سختترین ســفرهای دو غول فوتبال
اســپانیا در یک دهه اخیر بــوده .رئال فصل
قبل در جو پرشور ورزشگاه سنمامس بدون
گل مســاوی کرد و از ســال  2013که این
استادیوم ســاخته شــده در پنج بازی تنها
دو برد داشــته .حاال که بعد از پیروزی برابر
ختافه ،خیرونــا و لگانس به دنبال چهارمین
برد و حفظ رکورد صددرصدی خود اســت،
مثل همیشه با جوی خصمانه مواجه خواهد
شد.
بارسا ،مدافع عنوان قهرمانی هم اگرچه
در ســه پیروزی ابتــدای فصل خود  12گل
زده اما از هشــت بــازی اخیرش در لیگ در
ورزشــگاه آنوئتا تنها یک برد به دست آورده
و ژانویــه دو گل خــورده را جبران کرد و به
پیروزی  4بر  2رســید تا بعــد از  5باخت و
 2شکســت ،طعم پیروزی در این استادیوم
را بچشــد .شــرایط برای تیم ارنستو والورده
ســختتر هم شــده چون سوســیداد برای
نخســتین بار بعد از برداشــتن پیست دو و
میدانی و نزدیکتر شدن جایگاه تماشاگران
به زمین ،میزبان بارســلونا اســت .خوکین
آپریبای رییس رئال سوسیداد گفت« :خیلی
خوشــحالیم چون باالخره در یک استادیوم
بدون پیست دو و میدانی بازی میکنیم ،این
بازی میتواند خیلی خاص باشد».
چمــن آنوئتا هم نو شــده و هر دو تیم
امیدوارند بتوانند بازی خــود را در آن بهتر
انجام دهند ،بارســلونا در آخرین بازی خارج
از خانه خود به سختی برابر رئال وایادولید به
پیروزی رسید و انتقاداتی که از زمین خراب
این بازی شد ،انجام تحقیقات از سوی اللیگا

پپه رینا دروازهبــان حال حاضر میالن،
باالترین میزان کلینشیت را به نسبت دقایق
حضورش در میدان در تاریخ لیگ برتر دارد.
مجلــه فورفورتو به تازگی گزارشــی درباره
ضریب موفقیــت دروازهبانها برای بســته
نگه داشــتن دروازهشــان به نســبت دقایق
حضورشان در زمین بازی منتشر کرده است
که درصد کلینشــیت آن دروازهبانهایی را
که از ســال  1992حداقل  50بازی در لیگ
برتر انگلیس انجام دادهاند ،نشــان میدهد.
در این گزارش رینــا در صدر ردهبندی قرار
گرفته اســت که این به لطف آمار عملکرد او
در لیورپول در فاضله سالهای  2005تا سال
 2013اســت .رینا در این مدت  285بار از
دروازه لیورپول محافظت کرد و در  134تای
آنها حتی یکبار هم دروازهاش باز نشــد .این
دروازهبان اسپانیایی در47/02درصد از زمان
بازیهایش گل نخورد و به همین دلیل باالتر
از پتر چک با 45/68درصد کلینشــیت در
چلسی و آرسنال و ادوین فندرسار با 42/17
درصد در منچستریونایتد قرار دارد.
را در پی داشت.
بارســا غالبا در نخســتین بازی بعد از
تعطیالت مســابقات ملی با مشــکل مواجه
میشــود اما این بار میتواند ســود ببرد از
اســتراحتی که فوقســتارهاش ،لیونل مسی
کرد و در بازیهای دوستانه تیم ملی آرژانتین
حضور نداشــت و همچنین جرارد پیکه که
از تیم ملی اســپانیا خداحافظی کرده است.
والورده در تمرین پنجشنبه تمام ملیپوشان
دیداک پیفرر
Dídac Piferrer

تصمیم نهایی والورده

سیستمچرخشی
الزم است

ارنســتو والــورده عالقه زیــادی به
اســتفاده از سیستم چرخشی ندارد .او به
تیمش اعتماد دارد و کم و بیش تا جایی
که ممکن باشد به ترکیب اصلیاش دست
نمیزنــد اما با توجه بــه پایان تعطیالت
بازیهای ملی ،بارســلونا سفر به آنوئتا را
در پیش دارد و سهشنبه در لیگ قهرمانان
به میدان میرود که این میتواند اوضاع را
تا حدی تغییر دهد 12 .بازیکن بارســلونا

خود ،سرخیو بوسکتس ،سرخی روبرتو ،ایوان
راکیتیچ ،آرتورو ویدال و توماس فرمالن را در
اختیار داشت اما دو بازیکن برزیلی تیم ،آرتور
ملو و فیلیپ کوتینیو که بامداد چهارشنبه با
السالوادور بازی کردند ،حاضر نبودند.
امــا رئالیها در برد شــگفتانگیز  6بر
صفر اســپانیا برابر کرواســی درخشیدند و
بازی چشمنواز دبی سبایوس ،هافبک اسپانیا
شــاید باعث حضور او در ترکیب اصلی تیم
با تیمهای ملی کشورشــان بازی داشتند،
مارک آندره تراشــتگن ،ایــوان راکیتیچ،
یاسپر سیلسن ،ســرخی روبرتو ،سرخیو
بوسکتس ،لوییس سوارس ،عثمان دمبله،
ســاموئل اومتیتی ،آرتورو ویدال ،توماس
فرمالن ،آرتور و فیلیپ کوتینیو.
والورده البته وقتی تیمش شــرایط
خیلی خوبی داشته و از جایگاه مطمئنی
برخوردار بوده ،سیســتم چرخشــی را به
کار برده مثل فصل قبل که با فاصله زیاد
صدرنشــین بود البته همیشه هم جواب
نگرفتــه مثل شکســت بــازی رفت جام

تاتنهام -لیورپول ،مصاف کین و صالح

TUTTO SPORT
روزنامه تورینی «توتو
اسپورت» مصاحبه
اختصاصی با پیرلو را روی
جلد برد« :اگر دیباال مثل
سی آر  7تمرین کند،
بیرون گذاشتن او از
تیم سخت میشود .اگر
من هنوز بازی میکردم،
رونالدو را به مسی ترجیح
میدادم .اگر پوگبا به یووه
برگردد ،تعجب نمیکنم».

as
روزنامه مادریدی «آ .اس»
در صفحه اول با تیتر «5
سال با بیل» نوشت ،او 4
بار لیگ قهرمانان را برده
اما  19بار مصدوم شده و
 393روز خانه نشین بوده
است .بیل در مدتی که در
رئال بوده 13 ،جام برده،
 193مسابقه انجام داده،
 91گل زده و  60پاس گل
فرستاده است.

MUNDO
روزنامه «موندو
دپورتیوو» چاپ بارسلونا
مصاحبه با راکیتیچ را
بهعنوان سوژه اصلی
انتخاب کرد« :تیم شور
بردن لیگ قهرمانان را
دارد .ما هیچ وقت لیگ
قهرمانان را بدون فتح
اللیگا نبردهایم .هرگز در
تمدید قراردادم با بارسا
شک نداشتم».

مصاحبه

امری :رابطهام با اوزیل
خوب است

اونای امری ،مربی آرسنال گفته خبرهایی
حاکــی از اینکه رابطه خوبی با مســعود اوزیل
ندارد ،کذب است .او تمرکز این بازیکن پس از
کنارهگیری از دیدارهای ملی را ستوده است.
پیــش از دیدارهــای ملــی ،خبرهایی
منتشر شد مبنی بر اینکه اوزیل و مربیاش بر
سر بازی آرسنال و وستهم با هم درافتادهاند.
اوزیل در آن بازی در فهرســت آرسنال قرار
نداشــت .او در بازی بعــدی که با برد  3بر 2
در خانه کاردیفســیتی همراه بود به ترکیب
ثابت برگشــت اما گزارشها حاکی از آن بود
که رابطه پرتنش آنها ادامه دارد.
اکنون امری در نشســت خبری پیش از
بازی مقابل نیوکاســل به شــایعات پایان داده
اســت و گفته که رابطه خوبی بــا اوزیل دارد:
«رابطه ما خیلی عالی اســت .اینجا در نشست
خبری ،قرار نیست راجع به حرفهای دیگران
صحبت کنم .من رابطه خیلی خوبی با مسعود
دارم و از نظــر حرفهای او را تحت فشــار قرار
میدهم تا پیشــرفت کند و بهترین عملکرد و
کیفیت را برای ما داشــته باشــد .در اینجا به
شما میگویم که رابطه خوبی با مسعود دارم».
اوزیل از دیدارهای ملی کنارهگیری کرده
است و امری میگوید« :این نخستین باری بود
کــه او در تیم ملی آلمان نبود .شــاید برای او
حس متفاوتی داشــت اما او هــر روز با ما در
تمرینــات بود .من دیدم کــه او حالش خوب
است و هر روز آنچه میگوییم را انجام میدهد.
بــه نظرم وقتی بازیکن بــه دیدارهای ملیاش
خاتمــه میدهد ،خوب اســت کــه تنها روی
باشگاهش تمرکز میکند».

نبرد ستارههای خاموش

هری کین و محمد صالح امروز عصر
در ترکیب تاتنهام و لیورپول در ورزشــگاه
ویمبلــی به مصــاف هم میرونــد و این
بهترین فرصت برای پایــان دادن به افت
غیرمنتظرهشــان در آغاز این فصل است.
همیــن چهارماه پیش این دو نفر از جمله
ترســناکترین مهاجمان اروپا محســوب
میشــدند که هر هفته خطــوط دفاعی
رقبای لیگ برتــری را ناکام میکردند اما
در حالی این فصل را شــروع کردهاند که
به نظر میرسد دچار ویروس جام جهانی
شدهاند.
مهاجم تیم ملی مصر با  32گل کفش
طالی لیگ برتر را به دســت آورد با آنکه
مهاجم تیم ملی انگلیس برای نخستین بار
در یک فصل  30گل زد .صالح با  44گلی
که در نخستین ســال حضور در لیورپول
در رقابتهای مختلف به ثمر رساند جایزه
بهترین بازیکن لیگ برتر از سوی اتحادیه
فوتبالیستها و همچنین فوتبالنویسان را
از آن خود کرد .فصــل او اما پایان تلخی
داشت چون در فینال لیگ قهرمانان مقابل
رئال مادریــد با خطای عمدی ســرخیو
راموس از ناحیه شانه مصدوم شد و عالوه
بر آنکه نتوانســت مانع شکست  3بر یک
تیمش شود ،ناکامی را به جام جهانی برد
و با سه شکست از روسیه رفت.
این مهاجم  26ســاله فصل جدید را
با یک گل در پیروزی پرگل تیمش مقابل

وستهم شروع کرد و اگرچه در چهار بازی
تیم یورگن کلوپ دو گل زده اما آن عنصر
تاثیرگذار فصل قبل نبوده .تکرار درخشش
فصل قبل هیچ گاه برای صالح آسان تصور
نمیشد و جالب اینکه در اردیبهشت کین
نســبت به این موضوع هشــدار داده بود:
«مهم این اســت که هر سال بتوانی موفق
باشــی .همه میخواهند در موفقیت ثبات
داشته باشــند و این چیزی است که یک
بازیکن خوب را از یک بازیکن عالی متمایز
میکند».
کین و صــاح رابطــه محترمانهای
دارند اما رقابت بینشــان سخت شد وقتی
صــاح تصمیم لیگ برتر برای ثبت کردن
گل دوم تاتنهام به اســتوک به نام کین را
زیر سوال برد در حالی که گل ابتدا به نام
کریستین اریکسن ثبت شده بود.
کین شاید رنجیده باشد از اینکه تصور
میشود با حمایت به جوایز فردی میرسد
اما او بهترین گلزن جام جهانی با شــش
گل بود اگرچه خــودش اعتراف کرده در
روســیه بهترین شرایط را نداشته با وجود
رسیدن انگلیس به نیمهنهایی و اینکه افت
او به فصل جدید هم ســرایت کرده است.
این بازیکن  25ســاله در شش بازی فصل
جدید برای تیم باشــگاهی و ملی تنها 2
گل زده اما با دقت در آمار ،نگرانی از فرم
او بیشــتر میشــود .آمار اسکای اسپورت
نشان میدهد کین در مرداد سال گذشته

به طور متوســط در هــر  90دقیقه 6/7
ضربه به سمت دروازه حریفان زده بود در
حالی که مرداد امسال آمار او به  2/6ضربه
کاهش پیدا کرده است.
این ترس وجــود دارد که کین دچار
خســتگی مفرط شــده باشــد و شاید به
همین دلیــل بود که گرت ســاوتگیت
در برد دوســتانه یک بر صفر سهشــنبه
مقابــل ســوییس از او بهعنــوان بازیکن
جانشین اســتفاده کرد .مصدومیت قوزک
پا در اواســط فروردین ،خستگی ناشی از
تعطیالت بســیار کوتاه و مراقبت بیشــتر
رقبا نسبت به او همه بهعنوان دالیل افت
کین ذکر شدهاند.
گــری نویل کمک مربی ســابق تیم
ملی انگلیس هفته قبل به اســکای گفت:
«من نگران هری کین هســتم .او از سال
 ،2015در  175بازی شرکت کرده .جنبه
فیزیکــیاش را فرامــوش کنید ،او به یک
اســتراحت ذهنی هم نیاز دارد چون واقعا
به تقال افتاده».
افت صالح مانع از صعود تیم لیورپول
بــه صدر جدول نشــده به خاطر کســب
چهار پیــروزی از چهار بازی در حالی که
تیم موریســیو پوچتینو ســه امتیاز کمتر
گرفته در عین حــال مربیهای آلمانی و
آرژانتینی دو تیم نفس راحتی میکشــند
اگر ستارههایشان دوباره به اوج برگردند.
منبعAFP :

پوچتینو :آلی و یوریس مصدوم هستند
تاتنهام در بــازی با لیورپول در روز
شــنبه ،دله آلی و هوگــو یوریس را در
اختیار نخواهد داشت .موریسیو پوچتینو،
مربی این تیم در نشست خبری پیش از
بازی گفته که آلی مشــکل همسترینگ
دارد و یوریس هم احتماال برای چندین
هفته به دلیل مصدومیت از ناحیه عضله
ران دور از میادین خواهد بود.
پوچتینــو گفت« :آلــی در بازی با
اســپانیا در ویمبلی در حدود دقیقه 20
دچار مصدومیتی جزیی شد .من ناراحت
هســتم چــون او را برای ایــن بازی از
دســت دادهایم و شاید هم به بازی لیگ
قهرمانان مقابل اینتر نرسد».
البته ســون هئونگ میــن ،مهاجم
کرهای تاتنهام پس از بازیهای آسیایی
برگشته است .ســون با قهرمانی کره در
این مســابقات ،از خدمت سربازی معاف
شــد .باشــگاه بایر لورکوزن چهار سال
پیش نگذاشــت او به بازیهای آسیایی
برود .اکنــون پوچتینــو میگوید« :اول
از همــه ،بــه او تبریــک میگویم چون
قهرمانــی مهمــی به دســت آورد .بعد،
میخواهم به باشگاه تبریک بگویم چون
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از دارایی مهمش محافظت کرده است.
مــن به او گفتم :هدیهام کجاســت
ســونی؟ من یک ساعت ،یا غذای کرهای
میخواهم ،چون در گذشــته باشگاهش
نگذاشته بود او به این تورنمنت برود اما
چه کسی حاضر شــد ریسک کند؟ من!
مردم باید به من تبریک بگویند و از من
تشکر کنند چون من اجازه دادم او برود
و منافع او را به تیم ترجیح دادم».

هری وینکس احتماال برای نخستین
بار پس از زمستان سال پیش میتواند در
ترکیب ثابت تاتنهام قرار بگیرد .او فصل
گذشته دچار مصدومیت از ناحیه مچ پا
شد و در تابستان زیر تیغ جراحان رفت.
پوچتینو گفت« :او به بازگشــت نزدیک
اســت و من از او راضیام .دو هفته اخیر
برای او فوقالعاده بوده اســت .او سخت
تمرین کرده و از پیشرفت او راضیام».

خولن لوپتگی در بیلبائو شود .مارکو آسنسیو
مهاجم رئال هــم خودباوری فوقالعادهای به
دست آورده بعد از آنکه در پنج گل تیم ملی
کشورش نقش داشته ضمن اینکه گرت بیل
بعــد از زدن یک گل اســتثنایی در برد  4بر
یک ولز مقابل جمهوری ایرلند امیدوار است
گلزنی در بازیهای متوالی لیگ را به شــش
مسابقه برساند.
منبع :رویترز
حذفی مقابل اسپانیول.
فصل قبل چهــار تعطیلی به خاطر
بازیهای ملی به وجــود آمد که تنها در
دومی بیــن هفته ششــم و هفتم اللیگا،
والــورده تغییــرات اساســی در تیمش
ایجاد کــرد .آندرس اینیســتا و راکیتیچ
بهعنوان بازیکن جانشین به میدان آمدند
و اومتیتی بازی نکرد .در ســه تای دیگر
تغییــرات جزیی در ترکیب بارســلونا به
وجود آمد و ترکیب قبل و بعد از بازیهای
ملی تقریبا دست نخورده بود.
منبع :مارکا

سیلوا :دو سال دیگر
در منچسترسیتی
میمانم

داویــد ســیلوا ،ســتاره
منچسترســیتی به احتمال فراوان
در ســال  2020و پــس از پایان
قــراردادش از ایــن باشــگاه جدا
خواهد شد .او که اهل جزایر قناری
است ،دوست دارد به السپالماس،
باشــگاهی که در ایــن جزایر واقع
شده ،برود.
ســیلوا در ســال  2010از
والنسیا به سیتی پیوست و تبدیل
به یکــی از باثباتتریــن بازیکنان
لیگ برتر شد .این بازیکن 32ساله
در تمامــی رقابتهــا  345بازی
برای سیتی انجام داده و تبدیل به
اسطوره باشگاه شده است.
این بازیکن بازیســاز در ژانویه
33ســاله میشــود .او در پاسخ به
این پرســش که تا چــه زمانی به
بازی ادامه خواهــد داد ،میگوید:
«برای ســیتی ،دو فصل دیگر بازی
خواهم کرد .این چیزی اســت که
از قراردادم باقی مانده اســت .پس
از آن را نمیدانــم چه میشــود.
همه چیز بســتگی به این دارد که
از نظــر فیزیکی و روانــی در چه
شرایطی باشم .من همیشه گفتهام
که دوست دارم برای السپالماس
بازی کنــم ،تیم منطقهمان اما باید
ببینیم که در دو سال آینده ،اوضاع
چطور پیش خواهد رفت».
هرچنــد انتظار نمــیرود از
دوران حضــور او در ســیتی مدت
زیــادی باقــی مانده باشــد اما او
میگویــد که از تجربــه حضور در
انگلیس لذت برده اســت« :سیتی
مــن را میخواســت .آنهــا از من
میخواســتند که به این تیم بروم.
بــه خودم گفتم چــه تیمی من را
میخواهد؟ ســیتی .پس به این
تیم میروم .در آن هنگام با پدر
و مــادرم زندگی
میکــردم و آنها
داشــتند جدا میشدند
و زمان مناســبی بود
کــه از خانه بروم
و تجربه
جدیدی
کســب
کنــم .ایــن
تصمیم برای
من درســت
بود».

ایتالیا یک سال بدون پیروزی

بــرای نخســتین بار از ســال ،1959
ایتالیا در یک سال تقویمی کامل حتی یک
پیروزی هم در یک بازی رسمی کسب نکرد.
آخرین پیروزی آتــزوری در روز نهم
اکتبر ســال  2017مقابل آلبانی در مرحله
مقدماتی جام جهانی  2018روسیه بود که
حریفش را یک بر صفر شکســت داد .از آن
زمــان به بعد قهرمــان  4دوره جام جهانی
دیگر نتوانسته بردی کسب کند و تا روز نهم
اکتبر ســال جاری هم دیگر بازی ندارد و به
این ترتیب ناکامیاش برای کســب پیروزی
در یک بازی رسمی به یک سال میرسد.
ایتالیــا در این مدت دو تســاوی و دو
شکست داشته که یکی از این شکستهایش
مقابل ســوئد در پلیآف جام جهانی بود که
سبب شــد این تیم برای نخســتین بار در
 60ســال گذشــته نتواند به جــام جهانی
بــرود .حتی اگر بازیهای دوســتانه را هم
مدنظر بگیریم ،تنها برد ایتالیا در یک سال
اخیر به پیروزی  2بر یک مقابل عربســتان
سعودی در نخستین بازیش با هدایت روبرتو
مانچینی است.

بارسلونا بیشترین دستمزد را میدهد

خبر

اللیگا حد دســتمزد تیمهای اللیگا را منتشــر کرده و بارسلونا در صدر
جــدول قرار دارد .مدافع عنوان قهرمانی میتواند  66/5میلیون یورو بیش از
تیم دوم این جدول یعنی رئال مادرید دســتمزد بدهد 632 ،میلیون یورو در
برابر  566میلیون یورو .اتلتیکومادرید ( 293میلیون یورو) ،والنســیا (164
میلیون یورو) ،ســویا ( 162میلیــون یورو) و ویارئــال ( 109میلیون یورو)
تیمهای سوم تا ششم این ردهبندی هستند .کمترین حد دستمزد هم به تیم
رئال وایادولید اختصاص دارد که  23/88میلیون یورو است.
این حد باالترین دستمزدی است که یک تیم میتواند در فصل -2019
 2018به اعضای تیم اول که شــامل بازیکنان و کادر فنی میشود ،پرداخت
کند .مواردی در حد دســتمزد لحاظ نمیشود :دســتمزدهای متغیر و بعد
از پرداخت مالیات ،پاداشهای تیمی ،هزینههای اضافه از جمله کمیســیون
ایجنتهــا و همچنین مبلغی که با توجه به ســالهای گذشــته از قرارداد
بازیکنان به آنها پرداخت میشــود .از طرف دیگر ،باشگاهها ملزم نیستند که
تمام این پول را برای دستمزد تیم اول خود بپردازند.

تعداد بازیکنان قرضی محدود میشود

فیفا قصد دارد تعداد بازیکنانی را که یک تیم میتواند به تیمهای دیگر
قــرض بدهد ،محدود کند .در حال حاضر هر تیم میتواند به تعداد نامحدود
بازیکن قــرض بدهد اما اگر تصمیم یوفا عملی شــود ،هر تیم در هر لحظه
میتواند تنها هشت بازیکن به صورت قرضی در تیمهای دیگر داشته باشد.
این خبری است که روزنامه اشپورت بیلد منتشر کرده است .در صورتی
که این اتفاق بیفتد ،نقل و انتقاالت شــکل متفاوتی به خود خواهد گرفت و
باشگاههای سری آ بهشدت تحت تاثیر این تصمیم خواهند بود.
در لیــگ ایتالیــا این فرهنگ حاکم اســت کــه بازیکنان بــهعنوان
ســرمایهگذاری خریداری شده ،به باشــگاههای دیگر قرض داده شوند ،و در
صورتی که بدرخشــند ،به تیمهای اصلی برگردند .باشــگاه آتاالنتا نمونهای
کمنظیر اســت .آنها  77بازیکن دارند که در حال حاضر به صورت قرضی در
تیمهای دیگر بازی میکنند .همچنین باشــگاه پارما در سال  ،2013با 379
بازیکن قرارداد داشت .یوونتوس هم در حال حاضر  40بازیکن را به تیمهای
دیگر قرض داده است و ارزش آنها  105میلیون یورو است.
این فرهنگ در انگلیس هم رایج اســت ،و چلســی  40بازیکن دارد که
قرض داده است و ارزش آنها  180میلیون یورو است .منچسترسیتی هم 27
بازیکن قرض داده اســت .این عدد برای منچستریونایتد  9و برای آرسنال 7
است.
باشــگاههایی که در هر لیگ بیشترین بازیکنان قرضداد ه شده را دارند
به این ترتیب هستند:
ایتالیا :آتاالنتا ( 77نفر) ،جنوا ( ،)43ساسولو ()41
انگلیس :چلسی ( ،)40منچسترسیتی ( ،)27ولورهمپتون ()26
اسپانیا :رئال مادرید ( ،)21اتلتیکو مادرید ( ،)16بارسلونا ()15

چهره

فوتبــال ایتالیــا -نوانکو کانو ،مهاجم ســابق آرســنال
میگویــد بنیاد خیریه او کــه در زمینــه بیمایهای قلبی
فعال اســت ،جان  542نفــر را انجات داده اســت .کانوی
 42ســاله در اوایل حرفهاش متوجه شــد مشــکل قلبی
دارد و بعــد از اصالح آن توانســت فوتبــال را ادامه دهد.

