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مسی :باید در پنالتیها بهتر عمل کنم

پیشخوان

در زدن ضربات ایستگاهی پیشرفت زیادی داشتهام ،حتی با پای راست

پیروزی بارسلونا با چاشنی شانس

MARCA
روزنامه مادریدی
«مارکا» نوشت ،رئال
با تساوی سخت برابر
اتلتیک  2امتیاز عقب
افتاد .مونیاین گل
اول را برای میزبان زد
و ایسکو گل تساوی
را برای رئال به ثمر
رساند.تر اشتگن هم
 3امتیاز برای بارسا
گرفت.

as
«فوتبال خوب در
سن مامس» تیتر
اصلی روزنامه
مادریدی «آ .اس»
بود که نوشت ،همه
هر چه در توان
داشتند را در این
مسابقه رو کردند.
بارسا برعکس رئال
اصال مهربان نبود و
توانست پیروز شود.

والورده :خیلی نگران نیستم
ارنستو والورده اعتراف میکند بارسلونا
هنــوز جای پیشــرفت دارد با آنکــه با برد
دشــوارش در زمین رئال سوسیداد رکورد
صددرصد خود در آغاز فصل را حفظ کرده
و چهارمین برد متوالیاش را به دست آورده
است .غول کاتاالن با گل آریتس الوستوندو
عقب افتاد و خوش شــانس بود که گلهای
بیشــتری نخورد .لوییس سوارس در دقیقه
 63گل تســاوی را زد و سه دقیقه بعد گل
پیروزی توسط عثمان دمبله به ثمر رسید.
بارســلونا فاصله زیادی داشت با تیمی
که قبــل از تعطیالت بازیهــای ملی  8بر
 2اوئســکا را در هم کوبید و والورده انتظار
بازیهای خیلی بهتری از تیمش دارد« :این
ســه امتیاز خیلی باارزش بــود ،همه چیز
سخت بود و مجبور شــدیم زحمت زیادی
بکشــیم .خیلی نگــران نیســتم اما خیلی
کم چرا .مســائلی وجــود دارد که میتواند
پیشــرفت کند .رئال سوســیداد تیم خوبی
اســت ،پیــروزی در زمین این تیم آســان
نیســت و کاری که ما باید انجام دهیم این
اســت که بیشتر ریســک کنیم .سه امتیاز
سخت بود و همه میدانیم اینجا چقدر بازی
دشــوار است مثل فصل قبل .نگران به خانه
نمــیروم اما تالش میکنیم تا اشــتباهات
را اصــاح کنیم ».والــورده در هر دو بازی
بهعنوان مربی بارسلونا توانسته در ورزشگاه
سوسیداد به پیروزی برسد و به نوعی طلسم

ایــن ورزشــگاه در رقابتهــای لیگ برای
کاتاالنها را از بین ببرد.استادیوم سوسیداد
تفاوت زیادی داشــت نسبت به دفعه قبلی
که کاتاالنها در آن بازی میکردند به خاطر
بازســازی آن که باعث شده بود هواداران به
زمین نزدیکتر شوند« :جو فوقالعادهای بود
و بــه بازیکنان آنها انگیــزه و انرژی زیادی
میداد .وقتی کار بازسازی دروازه دیگر هم
تمام شود ،بازی در این ورزشگاه سختتر از
قبل میشود».
آرتورو ویدال دوبــاره بهعنوان بازیکن
جانشین به زمین آمد چون والورده به دنبال
تامیــن امنیت تیم و حفظ برتری بود15« :
دقیقه مانده بود و آرتورو بازیکنی اســت که
خط میانی را تقویت میکند ».بارســلونا در
بازی ژانویه در زمین سوســیداد هم دو گل
خــورده را جبران کرده و به پیروزی  4بر 2
رسیده بود تا  11ســال ناکامیاش در این
ورزشــگاه به پایان برسد .والورده که تیمش
در  20روز باید شــش بــازی انجام دهد در
یکی از سختترین ســفرهای خود تصمیم
گرفت فیلیپ کوتینیو و سرخیو بوسکتس را
در ترکیــب اصلی قرار ندهد .این دو بازیکن
در ابتدای نیمــه دوم به زمیــن آمدند اما
نتوانستند کاری از پیش ببرند و تیم میزبان
با سه ضدحمله موقعیتهای خوب گلزنی را
به دســت آورد که با درخشش مارک آندره
تراشتگن بیثمر بود.

لیونــل مســی گفتــه کــه آمــار
ناامیدکننــدهاش در زدن ضربات پنالتی
باید بهبود پیدا کند .مسی  31ساله فصل
گذشته برای بارســلونا و آرژانتین هشت
پنالتی زد که چهار تا گل نشــد .یکی از
آن پنالتیها برابر ایسلند در جام جهانی
بود.
او در مجمــوع در دوران بــازیاش
 24پنالتی از دســت داده است .مسی در
جریان برد مقابل اوئســکا پنالتی تیمش
را به لوییس ســوارس ســپرد ،در حالی
که خودش میتوانست با گل کردن آن،
هتتریک کند.
او میگویــد که بایــد در این زمینه
بهتر از ســابق عمل کند« :میخواهم در
ضربــات پنالتی موثرتــر کار کنم اما کار
روی پنالتی سخت است .پنالتی زدن در
جریان بــازی با پنالتی زدن در تمرینها
فرق دارد .شــما میتوانید ایدهای در این
زمینه داشته باشید یا روی آن کار کرده
باشــید اما پنالتی زدن ســختتر از آنی
است که به نظر میرسد.
دروازهبان هم بایــد کارهای زیادی
انجام دهد .اگر آنها جهت توپ را درست
تشخیص دهند ،پنالتی را مهار میکنند
اما روشن اســت که من دوست دارم در
زدن ضربات پنالتی بهتر عمل کنم».
مسی در ضربات پنالتی خوب نبوده
اما در ســایر جنبههای بازیاش بهتر از
گذشــته عمل کرده است .او که عقبتر
از همیشه بازی میکند ،در فصل گذشته
اللیگا  12گل ســاخت ،یعنی بیش از هر
بازیکن دیگری .او در ســال  2018هفت
گل هم از روی ضربات ایستگاهی زد که
این هم بهترین آمار در اللیگا بود.
او میگویــد که از پیشــرفتهایش
باخبر اســت« :افتخــار میکنم که پاس
آخرم بهتر شده است .در سال گذشته ،به
نظرم در ایجاد موقعیت بســیار پیشرفت

کردهام ،حاال چه موقعیتها گل شــوند
و چه نشــوند .از این جهت بســیار بهتر
شــدهام .من همچنیــن در زدن ضربات
ایســتگاهی پیشــرفت زیادی داشتهام،
حتی بــا پای راســت .همیشــه تالش
میکنم که هر روز چیزهای جدیدی یاد
بگیرم و بازیام را بهتر کنم».
مسی که در گذشــته در پستهای
بال و شــماره  9کاذب بازی کرده ،گفته
که در پســت فعلیاش بیشتر از همیشه

بیاعتنایی به خریدهای تابستانی

بارسلونا در تابستان چهار خرید انجام
داد ،آرتور ملــو ،مالکوم ،آرتــورو ویدال و
کلمــان النگله تــا عمق بیشــتری به تیم
بدهد در عین حــال هیچ کدام از بازیکنان
نتوانستهاند ستاره تیم یا همیشه حاضر در
ترکیب اصلی باشــند و میزان بازیشان در
کمترین اندازه بوده .مقابل رئال سوســیداد
تنها آرتورو ویــدال آن هم فقط  13دقیقه
بــازی کرد تا در مجمــوع این چهار نفر در

ژاوی ارناندس

تراشتگن
موثرترین
دروازهبان جهان

مارک آنــدره تراشــتگن تاثیرگذارترین
دروازهبان جهان شــده است .دروازهبان آلمانی
آنقدر ضربات روانه شــده از سوی رقبا را مهار
کرده که شمارش از دست رفته .این گلر نقش
پررنگــی در پیروزی  2بر یک بارســلونا مقابل
رئال سوسیداد داشــت به خاطر بازی مفیدی
که انجام داد بخصوص روی دو ضربه عالی تئو
ارنانــدس و خوانمی که هــر دو در زمانی واقع

راضی اســت .او بازی را در سمت راست
آغاز میکند اما در جریان بازی به مرکز
و عقبتــر میآیــد« :طبیعی اســت که
بازی شــما تکامل پیــدا میکند .زمانی
که نخســتین بــازیام را انجام دادم 17
سال داشــتم .من در پستهای متفاوتی
بازی میکردم و روش بــازیام متفاوت
بود .فوتبال از آن هنــگام تاکنون تغییر
کرده اســت و روش بــازی و حرکت من
در طول زمین هم تغییر داشــته اســت.

شد که تیم میزبان با یک گل پیش بود و جالب
اینکــه دقایقی بعد در دروازه آنطرف ،خرونیمو
رولــی روی ضربات لوییس ســوارس و عثمان
دمبله دو گل خورد .داشــتن یــک دروازهبان
خوب برای هر تیمی مهم اســت و برای تیمی
مثل بارســلونا مهمتر و به همیــن جهت باید
بازیکن ســابق بوروسیامونشن گالدباخ را یکی
از بهترین خریدهای تاریخ باشــگاه دانســت با
توجه به اینکه آمــدن او تنها  12میلیون یورو
برای بارســلونا هزینه داشــت .ارنستو والورده

بعد از تساوی رئال در زمین اتلتیک بیلبائو

MUNDO
روزنامه «موندو
دپورتیوو» چاپ
بارسلونا با تیتر
«صدرنشین بزرگتر»
نوشت ،بارسا با کسب
تمامی امتیازات تا
این هفته ،به تنهایی
صدرنشین است.
تر اشتگن عالی بود
و آرایش چرخشی
والورده جواب نمیدهد.

Gazzetta
«اسپالتی در مظان
اتهام ...و همچنین کمک
داور ویدئویی» تیتر
درشت روزنامه میالنی
«گاتزتا دلو اسپورت»
بعد از شکست اینتر
برابر پارما بود ،باختی که
وضعیت اینتر را بحرانی
کرد .کمک داور ویدئویی
در این مسابقه جنجال
درست کرد.

SUN
روزنامه انگلیسی «سان»
روی جلد ورزشیاش به
حرفهای ساری پرداخت.
مربی چلسی گفته ادن
آزار میتواند این فصل
 40گل بزند .مصاحبه با
مویس دیگر سوژه سان
بود .او گفته ،اگر پیشنهاد
مربیگری آمریکا را دریافت
میکرد ،به آن جواب مثبت
میداد.

مصاحبه

هاندانوویچ :گل پارما باید
مردود اعالم میشد

ســمیر هاندانوویچ ،دروازهبــان اینتر
پس از شکســت خانگی یک بر صفر مقابل
پارما گفت که از دست داور عصبانی است.
فدریکــو دیمارکو گل پیــروزی پارما را با
شوتی محکم از راه دور به ثمر رساند .توپ
به تیر افقی برخورد کرد و وارد دروازه شــد
اما به نظر میرســید که ایــن بازیکن یک
خطای پنالتی مرتکب شــده است ،خطایی
که اگــر داور آن را اعالم میکرد ،باید او را
اخراج میکرد .در هر حال ،پس از بازبینی
ویدیویــی ،داور به این نتیجه رســید که او
خطای هند انجام نداده است.
هاندانوویچ گفت« :ما کل بازی را حمله
کردیــم بدون آن که بتوانیم دفاع حریف را
باز کنیم .آن وقت ناگهان یک گل خوردیم.
من لحظه شوت زدن او را ندیدم ،چون یک
بازیکن پارما جلوی دید من را گرفته بود و
این بازیکن پارما در موقعیت آفســاید بود.
پــس گل باید مردود اعالم میشــد .حرف
دیگری برای گفتن ندارم ،جز اینکه داوران
 VARبایــد ببینند که چــه اتفاقاتی دارد
میافتد .یک پنالتی حیرتانگیز را هم برای
ما اعالم نکردند».

اسپالتی :مقابل تاتنهام تنها
یک مدافع کناری داریم

لوچیانو اســپالتی گفته اینتــر مقابل
تاتنهــام مشــکالت زیــادی دارد ،چرا که
سیمه ورسالیکو و دانیلو دیآمبروزیو غایب
هستند .اســپالتی میگوید« :سیمه مشکل
داشــت و نتوانســت مقابل پارما بازی کند.
البته پزشکان باید دقیقتر تشخیص بدهند.
دیآمبروزیــو هم بعید اســت بــه موقع به
بازی با تاتنهام برســد .ما باید شــرایط او را
بررسی کنیم .غیبت دیآمبروزیو مشکلساز
است ،چرا که حاال کوادو آساموا تنها مدافع
کناری است که برای بازی با تاتنهام داریم».
دالبرت ،دیگر مدافع کناری اینتر در فهرست
این تیم برای لیــگ قهرمانان حضور ندارد،
چرا که باشگاه باید مقررات بازی جوانمردانه
مالی را رعایت میکرد .اســپالتی میگوید:
«شــاید مقابل تاتنهام ،میالن اشکرینیار در
پست مدافع راست بازی کند .او تواناییاش
را دارد .گزینــه دیگر این اســت که با ژوائو
میراندا ،با سه مدافع بازی کنیم».

لوپتگی :نتوانستیم قاطع ظاهر شویم
رئــال مادریــد نتوانســت در خانه
اتلتیک بیلبائو پیروز شود .خولن لوپتگی،
مربــی رئال با این حــال از نتیجه یک بر
یک راضی اســت ،با آنکه تیم او نتوانست
نمایش قاطعی داشته باشد.
اونای سیمون ،دروازهبان بیلبائو بازی
درخشــانی انجام داد و بارها مانع گلزنی
بازیکنان رئال شد.
لوپتگــی در نشســت خبــری پس
از بازی گفــت که تیمــش در نیمه دوم
توانســت عملکرد بهتری داشته باشد« :ما
در لحظات مهم بازی ،نتوانستیم تاثیرگذار
و قاطع ظاهر شــویم .بازی در این زمین
کار دشواری است اما به نظرم در نیمه دوم
پســران من در حمله بسیار موفقتر ظاهر
شدند و ما فرصتهای بسیاری ساختیم».

رئال نیاز به یک گل داشت تا بازی را
ببرد و همامتیاز بارســلونا شود اما لوپتگی
در نیمه دوم ترجیح داد لوکاس واســکس
را به بازی ببرد تا ماریانو ،خرید جدیدشان
را.
او گفــت کــه دلیــل ایــن تعویض،
استراحت بیل بوده است« :آوردن ماریانو
هــم گزینهای بود اما ما میدانســتیم که
گرت بیل نیاز به استراحت دارد و تصمیم
گرفتیم لــوکاس را در زمین قرار دهیم تا
خطرات بسیاری ایجاد کند».
ایســکو ،دیگر بازیکن تعویضی رئال
مادرید با ضربه ســری تماشــایی بازی را
مساوی کرد .لوپتگی گفت« :به او اعتماد
دارم .ایســکو بازیکنی اســت که میتواند
پشــت هافبکها برود و تــوپ را دریافت

کنــد .در نیمه دوم ،مــا خیلی بهتر عمل
کردیم .در چنین مسابقه پرفشاری ،ما تیم
برتر میدان بودیم و میتوانســتیم بیش از
یک گل بزنیم».

چیزی که در سنمامس باز هم دیده شد:

نه ،کروس هافبک دفاعی نیست

خوسه فلیکس دیاس

Jose Felix Diaz

خولــن لوپتگــی میخواســت بــه
کاسمیرو اســتراحت بدهد .او ساعتهای
بســیاری در این هفته را در ســفر بود و
همچنین  180دقیقه بــرای برزیل بازی
کرده بود .به این ترتیب بود که او تصمیم
گرفت تونی کروس را در پســت کاسمیرو
قرار بدهد.
این بازیکــن آلمانی تبدیل به هافبک
دفاعی رئال شــد اما بار دیگر نشان داد که
برای این پست مناسب نیست و نمیتواند
در این نقش بازی کند .نقش طبیعی او این
است که با کیفیتی که در کار با توپ دارد،
جریان بــازی تیم را روان کنــد ،نه اینکه

بخواهد توپ را از حریف پس بگیرد.
لوپتگی دو گزینه مناسبتر برای این
پست داشت :فده والورده ،که به بیلبائو سفر
نکرد و مارکوس یورنته که از روی ســکوها
بازی را تماشــا کرد .زمانی که کاســمیرو
به زمین آمد ،رئال مادرید متوازنتر شــد
و کروس به نقش معمول خود بازگشــت و
جان تازهای به تیم دمید .لوکا مودریچ هم
تــا زمانی که تعویض شــد ،به پخش توپ
پرداخت.
اتلتیک بیلبائو دوست داشت نبردهای
میانه میــدان فیزیکی شــود .آنها در این
منطقه توانسته بودند تیم برتر شوند.
اونای ســیمون هم در دروازه بیلبائو
خــوش درخشــید و تیم ادواردو بریســو
میدانســت کــه چگونه حمــات رئال را

خنثی کند .ســمت چپ رئال یکی از نقاط
قوت این تیم اســت امــا این بخش خنثی
شده بود و کل خط دفاعی هم دچار مشکل
بود ،انگار که بازیکنان تمرکز الزم را ندارند.
در اواخر بازی ،احتمال پیروزی بیلبائو
بیشــتر از رئال بود و آنها چند خطر روی
دروازه تیبــو کورتوا ایجــاد کردند .گرت
بیل هم در حالی که بیــش از کریم بنزما
خطرساز شــده بود ،اواخر بازی را از روی
نیمکت دنبال کرد.
ماریانو ،تنها مهاجــم مرکزی ذخیره
رئــال در این مســابقه هم تمــام بازی را
از روی نیمکــت دنبــال کــرد ،آن هم در
شــرایطی که تیمش به دنبال گل پیروزی
میگشت.
منبعMarca :

در واکنش به صدای سوت اعتراض هواداران

سیمئونه :تعویض من درست بود

دیهگو ســیمئونه از تعویض رودری در
نیمه دوم بازی بــا ایبار دفاع کرد .این بازی
با نتیجه یک بر یک مســاوی تمام شــد و
سیمئونه گفت که تالش کرده تیمش پیروز
شود.
بورخــا گارســس ،بازیکنــی که جای
رودری بــه زمین آمــد ،در دقیقه  94گل
مســاوی را زد و مانــع باخت اتلتیکو شــد.
ســیمئونه گفت« :تیم درک میکرد که من
میخواســتم بازی را ببریم .من میتوانستم
به جای رودری ،کوکه و ســائول را تعویض
کنم اما فکر کردم کــه این دو بازیکن بهتر
میتوانند ما را به فاز حمله ببرند».
رودری در میانــه میــدان عملکــرد

سوارس :کوتینیو بازی
را عوض کرد

روزهای سیاه بارســلونا در آنوئتا به
پایان رســیده و تیم کاتاالن برای دومین
بــار پیاپــی بــازی باخته در ورزشــگاه
اختصاصی رئال سوســیداد را با پیروزی
عوض کرده است.
رئال سوســیداد با برتری به رختکن
رفــت و بین دو نیمه فیلیــپ کوتینیو به
جای نلســون ســمدو به بازی آمد؛ 21
دقیقه بعد بارسلونا تیم برتر میدان بود.
لوییس ســوارس زننده گل مساوی
بارســلونا بعد از بازی گفت« :فکر میکنم
برنامه تیم برای نیمه دوم به این شــکل
بود که گویا نیمه اول آغاز شــده اســت.
میخواســتیم حفظ توپ کنیم ،به دنبال
فضــا باشــیم و بتوانیــم حریــف را گیر
بیندازیــم .فیلیپ به بــازی آمد و خیلی
عالی بود ،او حرکت کل تیم را تغییر داد.
واقعا تاثیرگذار بود».
ســوارس همچنین دربــاره اهمیت
تعویــض باخت با شکســت بخصوص در
آنوئتا گفت« :پارســال هم مســابقهای را
اینجــا بردیم که باخته بودیم .هشــت یا
 9سال نمیتوانســتیم چنین بازیهایی
را اینجــا ببریم .بردن این بــازی به تیم
خودباوری میدهد».

دمبله به آمار فصل قبل
رسید!

Xavi Hernández

چهار بازی از مجمــوع  1440دقیقه فقط
 109دقیقه بازی کرده باشــند :النگله 25
دقیقــه ،مالکوم  6دقیقه ،آرتور  27دقیقه و
ویدال  61دقیقه.
هیــچ کــدام از ایــن چهــار بازیکن
در ترکیب اصلــی بارســلونا در این چهار
بازی لیــگ قرار نگرفتهانــد و  109دقیقه
حضورشــان  7/56درصــد کل زمان بازی
است که میتوانستند انجام دهند.
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درخشــانی داشــت و تعویض او باعث بلند
شدن سوت اعتراض هواداران شد .سیمئونه
گفــت« :طرفداران بســیار تکانشــی عمل
میکنند .آنها میبینند که یک بازیکن خوب
بازی میکند و بعد مــن تعویضش میکنم
اما مربی هر روز بــا بازیکنان کار میکند و
اوست که تصمیم میگیرد یک مهاجم را به
زمین بفرستد .آن مهاجم هم در نهایت گل
مساوی را میزند».
اتلتیکو بدترین شــروعش در یک فصل
اللیگا از سال  2009تاکنون را داشته است
و در بحران به سر میبرد .سانتیاگو آریاس،
نیکــوال کالینیچ و لــوکاس هرناندس همه
مصدوم بودند و استفان ساویچ هم که مقابل

ســلتاویگو اخراج شده بود ،از حضور در این
بازی محروم بود.
ســیمئونه گفــت« :در چنین لحظاتی
شما باید تاب بیاورید و قوی باشید».
اتلتیکــو برای ســومین بــار در چهار
مســابقه اخیر امتیاز از دست داد .آنها تنها
مقابل رایو وایکانو توانســتهاند پیروز شوند.
ســیمئونه با این حال گفــت که از عملکرد
تیمش مقابل ایبار راضی اســت« :من بازی
تیمم را دوســت داشــتم .تیم در نیمه دوم
فرصتهایی داشــت و میتوانست از حریف
پیش بیفتد .دروازهبان آنها حیرتانگیز بازی
کــرد .باید به او تبریک بگوییــد .ما باید به
دنبال ایجاد فرصت باشیم تا به گل برسیم».

من جایی کــه االن در آن بازی میکنم
را بیش از همه جاها دوست دارم .تیمها
عقب مینشینند و افراد زیادی را در خط
میانی قــرار میدهند و بــه این ترتیب
وقتی کمی عقبتر میآیید و از کنارهها
به مرکز میروید گرفتــن توپ برایتان
آسانتر میشــود .بازی در پست بال به
این معناســت که در بســیاری از مواقع،
مدافعان کناری نمیدانند چه کاری باید
انجام دهند».

در کنفرانس خبری قبل از بازی بارســلونا در
ورزشگاه آنوئتا نســبت به سختیهایی که این
بازی سابقا برای تیم کاتاالن داشته ،هشدار داد:
«باید خوب شروع کنیم نه مثل بازی با اوئسکا
که دقیقه سه گل خوردیم ،هواداران حریف هم
بازی را ســختتر میکنند ».اما در عین حال،
بارسلونا در دقیقه  12گل خورد و بازیکنان این
تیم در سن سباســتین برای بازگشت و کسب
سه امتیاز زحمت زیادی کشیدند.
منبع :مارکا

مصدومیت شدید دو بازیکن
بایرن

هوینس :خطای
بالعربی احمقانه بود

کورنتیــن تولیســو ،بازیکــن
بایــرن مونیخ در دقیقــه  42بازی
با بایر لورکــوزن دچار مصدومیتی
شدید شــد .کادر پزشــکی بایرن
اعــام کردهاند که ربــاط صلیبی
و مینیســک میانی زانــوی او پاره
شده است و او ماهها دور از میادین
خواهد بود.
رافینیا هــم چندین هفته دور
از میادین اســت .این مدافع کناری
با تکل بســیار خشن کریم بالعربی
مصدوم شــد .بالعربی به دلیل این
خطا کارت قرمز مســتقیم گرفت.
او تنهــا هفت دقیقه پیش به زمین
آمــده بــود .رافینیا دچــار پارگی
رباطهای مچ پای چپش شده است.
او در دقیقه  83مجبور شد زمین را
ترک کند.
اولــی هوینس ،رییــس بایرن
مونیــخ پــس از بــازی بهشــدت
بــه بالعربــی تاخت« :خطــای او
نفرتانگیــز و احمقانه بــود .او به
بازیکن ما حمله کرد .او باید سه ماه
محروم شود».
هوینــس دربــاره مصدومیت
تولیسو هم گفت« :آسیبدیدگی او
خیلی بد به نظر میرسد».
بایرن بــا وجــود مصدومیت
دو بازیکنــش ،کار ســختی مقابل
لورکوزن پیشرو نداشت .لورکوزن
در دقیقه  5بــا پنالتی وندل پیش
افتاد اما تولیسو دقایقی بعد بازی را
مساوی کرد و  9دقیقه بعد هم آرین
روبن با ضربهای تماشــایی بایرن را
پیش انداخت .در اواخر مسابقه بود
که خامس رودریگس گل سوم را به
ثمر رساند .نیکو کواچ ،مربی بایرن
که حــاال به فکر بازی چهارشــنبه
با بنفیکا اســت ،از عملکرد تیمش
راضی بــود« :میخواهــم به تیمم
تبریک بگویم .ما توانســتیم خیلی
ســریع گل زودهنگامی کــه آنها
زدند را جبران کنیم .من همچنین
دوست داشتم که گل سوم را خیلی
زودتــر میزدیم امــا در کل خیلی
خوشحالم».

گلها دیگر مختص لیونل مســی و
لوییس سوارس نیســتند و عثمان دمبله
خــودش را به این جمــع ملحق کرده .تا
اینجای فصل او  4گل زده یعنی به همان
اندازهای کــه در تمام فصل قبل زده بود.
بازیکــن تیم ملی فرانســه با زدن یکی از
گلهــای بارســلونا در برد ســخت  2بر
یک مقابل رئال سوســیداد در روزی که
فوقستاره آرژانتینی در گلزنی موفق نبود،
آمار گلزنیاش در ایــن فصل اللیگا را به
سه گل رساند.
دمبلــه کــه گل پیروزی بارســا در
سوپرجام مقابل سویا را به ثمر رساند ،در
ســه تا از چهار بازی تیمش در این فصل
اللیگا توانســته دروازه رقبا را باز کند ،او
پیــش از این به رئال وایادولید و اوئســکا
نیز گل زده بود.
در فصــل قبــل کــه ایــن بازیکن
گرانقیمــت چنــد مــاه از آن را به دلیل
مصدومیت از دســت داد ،دمبله تنها یک
گل به سلتاویگو و دو گل به ویارئال زد و
یکی هم در مرحله یکهشــتمنهایی لیگ
قهرمانان اروپا وارد دروازه چلســی کرد.
قطعا آمار ســتاره سابق بوروسیادورتموند
فوقالعــاده بــرای هــواداران بارســلونا
امیدوارکننده است.

بازگشت به لیگ قهرمانان هیجانانگیز است
خبر

آنچلوتی :سرما خورده بودیم!

گل نیمه دوم لورنزو اینسینیه ،ناپولی ،نایب قهرمان فصل قبل سری
 Aرا بــه پیروزی یک بر صفر برابر فیورنتینا رســاند .تیم کارلو آنچلوتی
که دو هفته پیش و قبل از تعطیالت بازیهای ملی نخســتین شکســت
خود را تجربه کرد و با باخت ســنگین  3بر صفر برابر ســمپدوریا ،جنوا
را ترک کرد ،به این برد نیاز مبرم داشــت بخصــوص که این هفته باید
نخســتین بازیاش در لیگ قهرمانان را برابر ســتاره سرخ بلگراد انجام
دهد .اینسینیه تنها گل بازی را در دقیقه  79روی سانتر بازیکن تعویضی
ناپولی ،آرکادیوش میلیک به ثمر رســاند ،این پنجاهمین گل او در سری
 Aبود که نخستین باخت فصل فیورنتینا را رقم زد.
آنچلوتی که جانشــین مائوریتزیو ســاری شــده نتوانســته فوتبال
جذاب فصل قبل را تکرار کند ،در این بازی مارک هامشــیک و خوســه
کایخــون را به ترکیب اصلی برگرداند بعد از آنکه بازی نکردن آنها مقابل
سمپدوریا باعث شــگفتی شد .تنها  20هزار
نفر در ورزشگاه سن پائولو حضور داشتند که
علت کاهش جمعیت را افزایش قیمت بلیت
گفتهاند.
آنچلوتی بعد از بازی گفت« :کمی تعادل
خود را از دست داده بودیم و بازی پرریسکی
انجام دادیم اما برای رسیدن به پیروزی الزم
بود .فکر نمیکنم بعد از باخت به ســمپدوریا
بیمار بودیم بلکه ســرمای مختصری خورده
بودیم! لورنزو بازی خوبی انجام داد بخصوص
بعد از دورانی که در بیان تواناییهایش ناتوان
بود .بازیاش را دوست داشتم و فکر میکنم
بهترین بازیکن میدان بود .این تیم کیفیت باالیی دارد اما داشتن چنین
بازیکنی برای هر تیمی پرثمر است».
آنچلوتی حق داشــت که بعد از آن باخت سنگین تغییرات تاکتیکی
در تیمش ایجاد کند بخصوص اصالح سیســتم  4-3-3ساری و استفاده
از سیستم « :4-4-2اینســینیه در سیستم جدید خیلی خوب با دریس
مرتنز جفت میشود .پیوتر زیلینسکی هم بین خطوط عالی بازی میکند
و من کامال راضیام .تالش میکنم تا همه بازیکنان را به صورت چرخشی
به بازی بگیرم اما آســان نیست چون سطح میانگین تیم خیلی باال است
و همه شایســتگی بازی دارند .بازگشت به لیگ قهرمانان رضایتبخش و
فوقالعاده و هیجانانگیز است ،ما گروه سختی داریم و میخواهیم شروع
خوبی داشته باشیم».
استفانو پیولی مربی فیورنتینا هم گفت« :مشخصا بازی با چنین تیم
باکیفیتی ســخت است اما ده دقیقه مانده به پایان اشتباه بزرگی مرتکب
شــدیم و تاوان ســنگینی دادیم .فکر میکنم این باخت بیشتر به خاطر
اشــتباهات ما بود نه نبوغ ناپولی .تالش کردیم ابتکار عمل را به دســت
بگیریم اما باید بهتر عمل میکردیم و مشــکالت بیشتری برای دفاعشان
به وجود میآوردیم».

هفته رویایی سانه

لروی سانه با گلی که برای منچسترسیتی مقابل فوالم زد هفتهای پر
از شــادی را پشت سر گذاشت .او اخیرا برای نخستین بار پدر شده است.
ســانه 23ساله برای تولد ریو استال ،دخترش
اردوی تیم ملی آلمــان را ترک کرده بود .او
ســپس برای نخســتین بار در ترکیب ثابت
ســیتی در لیگ برتر این فصل قرار گرفت و
در ثانیه  97گل زد.
او گفت« :هفتهای رویایی برای من بوده
است .من این هفته بابا شدهام .همچنین بازی
خوبی انجام دادیم و پیروز شدیم .من در حال
حاضر آرام هستم ،ســخت تمرین میکنم و
زمانــی که مربی به من فرصت میدهد ،به او
نشان میدهم که چه کارهایی میتوانم انجام
دهم .بازی بعدی ما روز چهارشنبه است که
واقعا مهم است».
پپ گواردیــوال هم درباره او گفت« :حتــی در زمانی که به او بازی
نمیدادیم هم هیچ تردیدی درباره کیفیت این بازیکن نداشــتیم .او خود
را در سالهای اخیر بارها اثبات کرده و امروز هم خیلی خوب بازی کرد».

