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تفاوت چلسی و تاتنهام در جام اتحادیه

یک هری کین برای خودت پیدا کن

پیشخوان

پیشنهاد بایرن مونیخ برای هادسون-اودوی:
MARCA
«هدف دفاعی :میلیتائو»
تیتری بود که روزنامه
مادریدی «مارکا» در
صفحه اول کار کرد و خبر
داد مدافع برزیلی پورتو
هدف بزرگ رئال است.
رقم فسخ قرارداد او 42
میلیون یورو است که در
پایان فصل  50میلیون
یورو میشود .پیوستن پپه
به پورتو ،این جابهجایی را
تسهیل میکند.

SPORT
روزنامه «اسپورت» چاپ
بارسلونا با تیتر «تودیبو
خریده شد» به نقل از
این بازیکن نوشت« :خیلی
خوشحالم که قرارداد
میبندم .بارسا بیش از یک
باشگاه است و از اعتمادی
که به من نشان دادند،
سپاسگزارم ».اونای امری
هم نظر موافق دنیس
سوارس برای پیوستن به
آرسنال را جلب کرده است.

شماره  10را بگیر و بیا

بایــرن مونیخ برای بــار چهارم برای
خریــد کالــوم هادســون-اودوی ،بازیکن
نوجوان چلسی پیشــنهاد داده است .آنها
این بار پیشنهادی  35میلیون پوندی برای
خرید او ارائه کردهاند .سران چلسی به این
ترتیب تحت فشار هســتند تا این بازیکن
محصول آکادمی خود را به فروش برسانند.
چلسی هنوز با پیشنهاد آنها موافقت
نکرده است و ســران باشگاه امیدوارند که
قرارداد این بازیکن 18ساله را تمدید کنند،
اما آنها نتوانســتهاند با هادسون-اودوی به
توافق برسند .او از این ناراحت است که در
تیم اصلی به او بازی نمیرسد.
با توجه به این کــه از قرارداد او تنها
 18ماه باقی مانده اســت ،باشــگاه چلسی
شاید به این نتیجه برسد که پیشنهاد بایرن
مونیخ را بپذیرد.

دیلیمیــل گــزارش داد باشــگاه
تاتنهام امروز رســما زمان دقیق بازگشایی
ورزشگاه جدید خود در ماه مارس را اعالم
میکنــد .انتظار برای انتقال به ورزشــگاه
وایتهارتلین جدید بــه طول انجامیده.
هرچند باشــگاه در حال انجام کنترلهای
نهایی و دریافت گواهی امنیت اســت ،اما
دیلیمیل گزارش داده اســپرز قصد دارد
در اســفند پیش رو مســابقاتی را در این
ورزشــگاه برگزار کند .تاتنهام  11اسفند
میزبان رقیب همیشــگی خود آرســنال
اســت و دو هفته بعد از دیگر تیم لندنی،
کریستالپاالس پذیرایی میکند.
بــا توجه بــه دردســرهای احتمالی
که بازی با آرســنال دارد و احتمال اینکه
نخستین بازیشان در ورزشگاه جدید را به
رقیب سرسختشان ببازند ،بعید است که

نیک میلر
Nick Miller

بخواهند استادیوم جدید را با بازی مقابل
توپچیها افتتاح کنند.
احتماال بازی  25اسفند مقابل پاالس
را برای افتتاح این ورزشگاه جدید انتخاب
میکنند .آخرین بــازی خانگی تاتنهام در
ماه فوریه  24بهمن برابر بوروسیادورتموند
در لیگ قهرمانان خواهد بود و بسیار بعید
است که ورزشگاه یک میلیارد پوندی به آن
بازی برسد .تاتنهام در ماه آوریل بازیهای
خانگی برابر برایتون و هادرســفیلد دارد و
امیدوار است تا آن موقع جابهجایی صورت
گرفته باشــد .تاتنهام امیدوار بود تا مرداد
به ورزشگاه جدید برود و بازیهای خانگی
ایــن فصل خود را در آن برگزار کند اما به
دالیل بسیاری افتتاح را به تاخیر انداخت
و دوباره ویمبلی ورزشگاه بازیهای خانگی
این تیم شد.

وقتــی اســتوارت پیرس مربــی تیم
زیر  21ســال انگلیس بود ،بــه دیدار پپ
گواردیوال در بارســلونا رفــت .این دو چند
روزی را با هم گذراندند و پپ از همه جهت
توصیههایی به پیرس کرد اما هنگام جدایی
سفارش آخرش این بود« :یک مسی در تیم
خودت پیدا کن».
مائوریســیو پوچتینو شــاید همین را
درباره هری کین بگوید .پنالتی نیمه اول او
تفاوت میان تاتنهام و چلسی در بازی رفت
مرحله نیمهنهایی جام اتحادیه انگلیس در
ویمبلی بود .این پنالتــی بعد از آن گرفته
شد که کمک داور ویدئویی ( )VARاعالم
کرد سزار آســپیلیکوئتا آفساید را پر کرده
بوده و داور خطای کپا آریساباالگا روی کین
را پنالتی گرفت.
بازی فوقالعــادهای بود و یک نمایش
خوب از فوتبال انگلیس؛ ســریع ،فیزیکی و
به نحوی که بازیکنان کمتر فرصت زدن دو
ضربه به توپ پیدا میکنند با همان شــور

و هیجانــی که هواداران را به وجد میآورد.
هر دو تیم ایــن رقابتها را جدی گرفتهاند
بخصــوص حاال که بوی جام میآید ،هر دو
مربــی بهترین بازیکنان خــود را برای این
دیــدار انتخاب کرده بودند ضمن اینکه این
مســابقه را تیمی نبرد که مسلط بود و این
نکته مورد تاکید مائوریتســیو ساری مربی
چلسی بود.
خوب اســت که چلسی بر بازی سلطه
داشــت بخصوص در نیمــه دوم اما اینکه
نمیتوانند از سلطه خود ،گل بسازند ،جای
نگرانی دارد .این تفاوت آشــکار دو تیم در
بازی بود .گل کین شــاید تنها یک پنالتی
بــود اما هر وقــت درباره پنالتــی کاپیتان
تیم ملی انگلیس صحبت میشــود ،شــما
میتوانید بخوانید گل .از  14پنالتی آخرش
تنها یکــی را مقابل لیورپول فصل قبل گل
نکرد که آن هم هفت دقیقه بعد جبران شد.
آن هفت دقیقه شــاید یکی از دالیل
اصلی باشــد بــرای اینکــه کیــن اینقدر
خوب اســت .مثل اینکه کین یکی از پاک
کنندههای حافظه در «مردان سیاهپوش» را
دارد اما به جای اینکه برخوردهای فرازمینی

را فراموش کند ،ناکامیها را از ذهنش پاک
میکند و تردید به خود که ذهن خیلیهای
دیگر را میآالید ،از او دور میکند.
چلسی مثل او کســی را ندارد ،حتی
نزدیک به او .ادن آزار یک بار دیگر  9کاذب
بازی کرد ،اصطالحی که در چلســی معانی
فراوانی دارد؛ این پســت را کسی گرفته که
اساسا مهاجم نوک نیست و در واقع این نام،
توصیفی برای مهاجمان فرضی در دسترس
ساری اســت .اولیویه ژیرو یک گل در لیگ
زده و آلوارو موراتا وحشت میکند هر وقت
تــوپ میگیرد برای همین ســاری مجبور
میشــود آزار را از جای خودش خارج کند.
ســتاره تیم آنتونیو کونته مجبور میشــود
برای گرفتن توپ عقب و عقبتر بیاید .بعد
کســی را پیدا نمیکند که به او پاس بدهد
برای اینکه قرار است خودش مهاجم باشد.
ســاری مثل خیلی مربیهــای دیگر
آرزوی داشــتن یک کیــن را دارد نه فقط
به خاطــر گلهایش بلکه بــه خاطر اینکه
میتوانــد بهترین بــازی را از بقیه بگیرد.
تصــور کنید آزار از چپ و کالوم هادســون
اودوی از راســت فرصــت فراهم کنند .این

هری کین همه ابزارهای الزم برای پنالتی زدن را دارد

MUNDO
«تودیبو خریده شد»
تیتر روزنامه «موندو
دپورتیوو» چاپ بارسلونا
بود که خبر داد،
این مدافع  19ساله
فرانسوی ،تابستان
بهعنوان بازیکن آزاد
روانه بارسا میشود .او
قراردادی  5ساله بسته
است .دیونگ میخواهد
تا  20ژانویه تکلیف
آیندهاش را مشخص کند.

خبر

پاوار به بایرن پیوست

حســن صالح حمیدزیچ ،مدیر ورزشی تیم
فوتبال بایــرن مونیخ به طور رســمی خبر داد
این باشــگاه بنژامین پاوار ،مدافع  22ساله تیم
فوتبال اشــتوتگارت را به خدمت گرفته اســت
و این بازیکن فرانســوی از فصــل آینده پیراهن
سرخپوشان را به تن خواهد کرد.صالح حمیدزیچ
در ایــن خصوص گفت« :میتوانم تأیید کنم که
بنژامین پــاوار از تاریخ یکم جــوالی  2019با
قراردادی پنجســاله به جمع مــا ملحق خواهد
شد .همچنین در این زمستان بازیکنی از بایرن
جدا نخواهد شــد و ما در حال حاضر به فروش
بازیکنی فکر نمیکنیم».

ایگواین با چلسی توافق کرد

TUTTO SPORT
روزنامه تورینی «توتو
اسپورت» با تیتر «دردسر
ایگواین» عکس مهاجم
آرژانتینی را با پیراهن یووه
و میالن روی جلد کار کرد و
نوشت« :یک هفته قبل از
سوپرجام ایتالیا ،فشار روی
او زیاد شده .لئوناردو از او
خواسته تا بیشتر تالش کند
و یووه هنوز نمیداند میالن
در پایان فصل این بازیکن را
میخرد یا نه».

باشــگاه میالن به مهاجــم آرژانتینی خود
هشــدار دارد که با تمرکز بیشــتری بازی کند.
ل و انتقاالت
گونســالو ایگوایــن در فصــل نقــ 
تابســتانی بود که پیراهن میــان را بر تن کرد
اما این بازیکن سرشــناس آرژانتینی نتوانســته
عملکرد خوبی در روســونری داشــته باشــد و
صدای اعتراض هواداران را درآورده اســت .بعد
از اعتــراض هواداران نوبت به هشــدار باشــگاه
میــان به این مهاجم رســید .لئونــاردو ،مدیر
ورزشــی میالن خطاب به ایگواین گفت« :باید
فکرت را تغییر دهی .شــرایط تغییر کرده است
و برای بهتر ظاهر شــدن نیاز به تمرکز بیشتری
اســت ».ایگواین پیــش از این هــم در چنین
شــرایطی قرار گرفتــه و میتواند باز هم خود را
از چنین وضعیتی خارج کند .چلســی مشتری
جدی ایگواین در فصل نقل و انتقاالت زمستانی
است اما میالن اصرار به حفظ این بازیکن دارد.
این در حالی است که سایت مارکا گزارش کرد،
ایگواین پیشــنهاد آبیهای لندن را قبول کرده
و انتقال ایــن مهاجم آرژانتینی به چلســی در
روزهای آینده نهایی میشــود و او قرار است با
سرمربی پیشــین خود در تیم ناپولی همکاری
کند .ایگوایــن بهترین دوران فوتبال خود را زیر
نظر ساری و در تیم ناپولی گذراند.

پوچتینو :برای پیروزی با  VARجشن نمیگیرم
مائوریسیو پوچتینو مربی تاتنهام مثل
مائوریتســیو ساری مربی چلســی به انتقاد
از کمــک داور ویدئویی( )VARپرداخت با
وجود آنکه تیمش از این تکنولوژی سود برد
و با پنالتی هری کین بازی رفت نیمهنهایی
جام اتحادیه انگلیس به پیروزی رسید.
مربی سابق اسپانیول گفت که از دیدن
عملکــرد  VARدر اللیگا هم خوشــش
نیامده« :دوســت ندارم ،دوست ندارم .این
تکنولوژی احساسات را میکشد .این بازی
به نفع ما بود امــا آنچه در اللیگا هم دیدم
رضایتبخش نبود .ما سود بردیم اما دوست
ندارم با کمک  VARپیروز شــویم .جشن
هم نمیگیرم چون  5دقیقه منتظر بودیم،
تکنولوژی را ترجیح میدهم اما به شیوهای
متفاوت و اینکه اســتفاده از آن برای همه
مشــخص باشــد .من طرفــدار تکنولوژی
هستم ،شــما نمیتوانید جلوی پیشرفت را
بگیرید .استفاده از قوانین مشخص نیست،
بایــد نوع بهره گرفتن از تصاویر مشــخص
باشــد .من هر هفته اللیگا را تماشا میکنم
و هیچ کس راضی نیســت نه باشــگاههای
کوچک نه باشــگاههای بــزرگ .این نمونه

خوبی برای ما اســت ،ما هنوز شــش ماه
وقت برای بهبود آن داریم .باید با بازیکنان،
مربیهــا و داورها روی این موضوع و بهبود
استفاده از آن کار کنیم».
تکنولوژی کمــک داور ویدئویی که در
جام جهانی  2018مورد استفاده قرار گرفت،
از فصل آینده در لیگ برتر هم به کار میرود.
پوچتینو کــه از ســال  2014در تیم
شمال لندن کار میکند ،به دنبال نخستین
جام با تاتنهام است« :فکر میکنم ما رقابت
خوبی کردیم و خوشحالم از این پیروزی .ما
برابر یکی از بهترین تیمهای انگلیس و البته
اروپا بازی کردیم که برای جام بردن ساخته
شده .آنها بازیکنانی باورنکردنی دارند و بردن
چنین بازیهایــی فوقالعاده و تجربه خیلی
خوبی است برای اینکه پختهتر شویم .البته
یک نیمه بازی تمام شــده و برتری یک بر
صفر چندان مطمئن نیســت ،باید در بازی
برگشــت هم همینطور باشــیم .آفرین به
چلسی ،آنها در نیمه دوم فشار زیادی آوردند
اما مقاومت کردیم و برنده شدیم».
کین بیســتمین گل این فصل خود در
رقابتهای مختلــف را زد و مربی آرژانتینی

Gazzetta
روزنامه میالنی «گاتزتا
دلو اسپورت» هم سوژه
اصلی خود را به ایگواین
اختصاص داد و نوشت:
«انگلیسیها مطمئن
هستند چلسی با ایگواین
به توافق رسیده تا او
را بالفاصله بگیرد».
لئوناردو ،مدیر ورزشی
میالن هم گفت« :ایگواین
باید مسوولیت پذیر
باشد».

توانایی او در ضربات پنالتی را ستود« :او آرام،
خونســرد و باکیفیت بود و اعتماد به نفس
الزم را دارد .این چیزهایی است که شما برای
زدن پنالتی الزم دارید و البته استعدادش را
دارد ،فقط به خاطر تمرین نیست».
تاتنهام که باید بازی برگشت را  4بهمن
در اســتمفوردبریج برگزار کند ،یکشنبه در
ورزشــگاه ویمبلی میزبان منچستریونایتد
خواهد بود.
منبع :خبرگزاری فرانسه

مثل اینکه هادسون اودوی هیچ خبری را نمیخواند

ساری :داورهای انگلیسی کار با تکنولوژی را بلد نیستند

توقیف اموال ویدال
توسط دادگاه

دادگاهی در تورین ،به خاطر بدهی آرتورو
ویدال ،رای به تصرف  4خانه هافبک بارســلونا
داد .هافبک شــیلیایی که مبلــغ  17هزار و 45
یورو به یک آژانس هواپیمایی بدهکار بوده ،روز
 24دســامبر آخرین هشدار را دریافت کرده که
بدهیاش را پس از یک ســال پرداخت کند .او
پس از پیوستن به بارسلونا ،قصد پرداخت بدهی
را نداشــته و از همین رو ،این آژانس هواپیمایی
کار را به دادگاه کشــانده اســت .طبق آخرین
هشــداری که دادگاه به او داده ،قرار شده که در
صورتــی که ویدال ،این بدهی را تا پایان ســال
 2018پرداخت نکند ،اموال او تصرف و سپس به
مزایده گذاشته شود تا هزینه جبران شود .طبق
ادعای مارکا ،ویدال این رقم را پرداخت نکرده تا
 12هزار یورو مخارج دیگر از جمله هزینه دادگاه
به این بدهی اضافه شود و روند تصرف اموال او از
سوی دادگاه آغاز شود.

هری کین :تصمیم داور
درست بود

هری کین ،زننده تنها گل بازی تاتنهام
بــا چلســی از روی نقطه پنالتــی ،تصمیم
مایــکل اولیور برای اســتفاده از کمکداور
ویدئویــی را درســت دانســت .کین گفت:
«دروازهبــان را دور زدم و پنالتــی کامــا
درست بود VAR .به دالیلی مورد استفاده
قرار میگیرد و تصمیمش در این بازی کامال
درســت بود .برگردید و ببینید .من در جام
جهانی هم با این صحنهها مواجه شــدم ،به
هر حال از این به بعد باید با این تکنولوژی
کنار بیاییم .خیلی مهم بود که با پیروزی به
بازی برگشت برویم».

آمار امیدوارکننده هری
کین

یوونتــوس ،رئــال مادرید و بروســیا
دورتموند هم به این بازیکن عالقه نشــان
دادهاند ،اما بایرن بیش از همه پیگیر خرید
او بوده است و سران باشگاه حتی حاضرند
پیراهن شــماره  ،10که او میخواهد را به
این بازیکن بدهند.
نیکو کــواچ ،مربی بایــرن گفته که
باشــگاهش اوضاع این بازیکــن را زیر نظر
دارد« :هادســون-اودوی همســن جیدون
سانچو (بازیکن بروسیا دورتموند) است ،که
در آلمان بسیار موفق بوده است.
کامال طبیعی است که ما از اوضاع این
بازیکن آگاه باشیم و او را دنبال کنیم .برای
این که بدانید که آیا انتقالی انجام میشود
یــا این که ایــن انتقال چه زمانــی انجام
میشــود ،باید از حســن صالححمیدزیچ
سوال کنید».

بازگشایی ورزشگاه تاتنهام
با  8ماه تاخیر
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ماریتســیو ســاری مربی چلســی به
انتقاد از کمــکداور ویدئویــی پرداخت و
گفــت داورهــای انگلیســی نمیتوانند به
شــکل مناســب از این تکنولوژی استفاده
کنند .مربی ایتالیایی چلســی بعد از باخت
بــه تاتنهــام در نیمهنهایی جــام اتحادیه
انگلیس ،صحنه منجر بــه پنالتی را دوباره
دید و لپتاپ آنالیزور باشــگاه را با خود به
کنفرانس خبری آورد .او گفت« :چند دقیقه
پیش تصویــر بــازی را از دوربین خودمان
دیدم ،آفســاید بود .دوربین ما دقیقا همراه
با کین حرکت میکرد و او با ســر و زانو در
آفساید بود .کمکداور درست تشخیص داده
بود چون دائما میدوید و تاثیر زیادی روی

مدافعان ما داشــت .فکر نمیکنم داورهای
انگلیســی بتوانند از این سیســتم استفاده
کنند .اگر به سیســتم اطمینان ندارید باید
دنبال توپ را بگیریــد و در نهایت تصمیم
با شماســت .مدافعان ما از آفساید مطمئن
بودند ،دروازهبــان را نمیدانم .فکر میکنم
این تکنولــوژی نیاز به بررســی و بازبینی
دارد .عجیب اســت که در لیگ برتر خبری
از  VARنیســت و در جــام اتحادیه مورد
اســتفاده قرار میگیرد .این تکنولوژی برای
ما ،بازیکنان و داوران غریبه است».
ســاری به تمجید از کالوم هادســون
اودوی 18ساله پرداخت که در ترکیب اصلی
قرار گرفت و هیچ تاثیری از شایعات انتقالش

به بایرنمونیخ نگرفته است« :اودوی در این
یک هفته خیلی عادی بود ،هر روز تمرینش
را مدنظــر داشــتم ،همه چیز عــادی بود.
بهشدت در حال پیشــرفت است ،در بازی
قبلی و این بازی فوقالعاده بوده .او مثل یک
بازیکن  25-26ساله بود هم در دفاع و هم
در حمله .آنقدر عادی بازی کرد و نشان داد
تاثیری از حواشی اخیر دربارهاش نگرفته که
فکر میکنم هیچ خبری را نمیخواند!»
او درباره بازی هم گفت« :فکر میکنم
شایستگی بیشتری داشــتیم در مسابقهای
که بهتر از حریف بودیم .کنترل بازی دست
مــا بود ،خیلی خوب دفــاع کردیم در برابر
حریفی که در حمله بســیار خطرناک است.
فکــر میکنم  70توپ ما به محوطه جریمه
تاتنهام رســید در برابر  11توپ آنها ،ضمن
اینکه  18شوت داشتیم مقابل  7شوت و 5
موقعیت گل در برابر 2تــا .خیلی از نتیجه
ناراضیام اما از بازی خوشحالم .فکر میکنم
این یکی از مهمترین بازیهای تیمم در این
فصل بود».
چلسی که با  10امتیاز اختالف نسبت
به لیورپول صدرنشــین در رده چهارم لیگ
برتر قــرار دارد ،قبل از بازی برگشــت که
پنجشــنبه دو هفته بعد برگزار میشود ،با
نیوکاســل و آرســنال در لیگ برتر روبهرو
میشود.
منبع :دیلیمیل

اریکسن گرانترین
بازیکن تاریخ
میشود؟

آخری که گفته میشود چهارمین پیشنهاد
از بایرنمونیــخ برایش رســیده ،فوقالعاده
بــود ،گویا بــار ســنگین تردیــد را اصال
احساس نمیکرد ،در برد جام حذفی مقابل
ناتینگهام فارســت با ارسالهای دقیق خود
دو پاس گل به موراتا داد.
ســاری این بازی را یکی از مهمترین
دیدارهای فصل خود توصیف کرد چون تیم
او همــه بازی خوب بود .ایــن نگرانکننده
است چون یکی از دغدغههای بزرگ ساری
در ماههای گذشــته این بــوده که تیمش
بعد از دقیقــه  60ســوییچ را میچرخاند
و خاموش میشــود و نمونــهاش باخت به
ولورهمپتون.
نداشــتن یک گلزن بالفطره مشکلی
نیســت که بتوان آســان ،ســریع و ارزان
حلــش کرد و هر کــس بگوید «یک کین
برای خودت پیدا کن» شانههایشان را باال
میاندازند .در این بــازی بزرگترین ضعف
چلســی به چشــم آمد نه به خاطر اینکه
آنها بد بودند بلکه به این دلیل که تاتنهام
خوب بود.
مترجم :سیدعلی بلندنظر

رئال مادرید اوضاع کریستین
اریکسن ،بازیکن دانمارکی تاتنهام
را زیر نظر گرفته است .قرارداد این
هافبک با تاتنهام در سال  2020به
پایان میرسد و هنوز تمدید نشده
اســت .رابطه تاتنهام و رئال مادرید
خوب اســت ،و دانیل لوی ،رییس
تاتنهام قیمــت او را هم برای رئال
مادرید مشخص کرده است .مادرید
اگر اریکسن را حاال میخواهد باید
او را گرانتریــن بازیکــن دنیا کند
و مبلغ  250میلیــون یورو برایش
بپردازد.
این قیمت باال باعث شــده که
عالقه رئال به خرید او فعال فروکش
کند .آنها این بازیکن را جانشــینی
عالی برای لــوکا مودریچ میدانند،
اما حاضر نیستند که چنین مبلغی
را برای این بازیکن بپردازند .مقامات
باشگاه مادریدی کامال آگاه هستند
که اگر تاتنهام و اریکســن به توافق
برای تمدید قرارداد نرسند ،قیمت
این بازیکن کاهــش خواهد یافت.
اگر این بازیکــن تصمیم بگیرد که
در تاتنهام نماند ،لوی در تابســتان
پیــش رو با دردســر بزرگی روبرو
خواهد شــد ،چرا که اریکســن در
پایان فصل بعد بازیکن آزاد میشود
و او دیگر نمیتوانــد قیمت باالیی
برای این بازیکن تعیین کند.
منابــع انگلیســی گفتهاند که
ممکن است قرارداد اریکسن با رئال
مادرید در تابســتان  2019منعقد
شــود و قیمت او در تابستان حدود
 100میلیون یــورو خواهد بود .در
حال حاضر ،رئال حاضر اســت که
برای خرید او دست نگه دارد .دنی
ســبایوس برای جانشینی مودریچ
از رئــال بتیس خریداری شــد اما
او هنوز نشــان نداده کــه میتواند
بازیکنی باشــد که در آینده جای
خالی مودریچ را پر کند.

مصاحبه

هری کین نخســتین بازیکــن تاتنهام
اســت که توانسته پنج فصل متوالی حداقل
 20گل بزنــد .این رونــد از فصل -2015
 2014با  31گل شــروع شــد ،فصل بعد او
 28گل زد ،فصــل بعد هم همین تعداد گل
زد و فصل قبل در  48بازی برای تاتنهام 41
گل به ثمر رساند .او همچنین با گلی که در
این مسابقه زد ،آمار گلهایش در تاتنهام را
به  160گل رساند و در رده چهارمین گلزن
برتر تاریخ تاتنهام قرار گرفت .جیمی گریوز،
بابی اسمیت و مارتین چیورز بهترتیب 266
گل 208 ،گل و  174گل زدهاند.
این ششــمین گل کین در شش بازی
اخیر بــود .او پیش از این مقابــل ترانمیر،
کاردیف ،ولورهمپتــون ،بورنموث و اورتون
گل زده بود .چلســی برای نخستینبار بعد
از دهه  60میالدی ســه باخت پیاپی برابر
تاتنهام داشــته ،دو باخت قبلی در اسفند و
آبان رخ داد .بین ســالهای 1961-1963
تاتنهام پنج برد متوالی برابر چلسی به دست
آورد .چلسی سه بازی آخر خود در ویمبلی
را باختــه در حالی که در  11بازی قبلیاش
در این ورزشگاه سه باخت داشت.
مائوریســیو پوچتینــو 250بــار روی
نیمکــت تاتنهام نشســته .او در این مدت
 143برد 54 ،تساوی و  53باخت داشته.
ادن آزار در ایــن بــازی هفتبار مورد
خطا قرار گرفت که برای او یک رکورد است.
هفت تا از  10شــروع مجدد چلسی در این
بازی با خطا روی او به دست آمد.

گواردیوال :کمپانی تنها یک مشکل دارد که
مصدومیتهایش است

منچسترســیتی به دنبال تمدید قرارداد با ونسان کمپانی ،کاپیتان تیم
است .این خبری اســت که پپ گواردیوال تایید کرده است .کمپانی در سال
 2008از هامبورگ به سیتی پیوست و در سه قهرمانی این تیم در لیگ برتر
نقشی کلیدی داشته است.
این بازیکن بلژیکی اخیرا برای اولین بار از ماه آگوست در دو بازی پیاپی
در لیگ به میدان رفته است .این بازیکن در بازی با لیورپول در دقایق پایانی
زمین را ترک کرد ،چرا که مشــکل او از ناحیه ساق پا هنوز بهصورت کامل
برطرف نشده است .گواردیوال گفت که آمادگی
جســمانی این بازیکن باید در قرارداد بعدی او
با باشــگاه لحاظ شود .مربی ســیتی میگوید:
«بله ،ما موضوع تمدید قرارداد با او را بررســی
میکنیم .او کاپیتان ماســت 11 .سال است که
در تیم اســت .ما در دو بازی گذشــته کیفیت
بســیار باالیی از او را دیدیم و شــخصیت او را
مشاهده کردیم .ونســان تنها یک مشکل دارد
که مصدومیتهایش است».
کمپانی در بردهای برابر ســاوتهمپتون و
لیورپول برای ســیتی بازی کــرد .از گواردیوال
درباره این ســوال شــد که آیا دفاع تیم با کمپانی بهتر میشــود و او گفت:
«از نظر نبردهای تک به تک که بیتردید با ونســان بهتر میشویم .آیمریک
الپورت پــای چپ بهتری دارد .هر مدافع میانیای ویژگیهای خوب خود را
دارد .اما تردیدی نیست که ونسان با کاریزمایی که دارد بازیکن خاصی است.
او یکی از بهترین مدافعان میانیای است که تاکنون دیدهام .مساله تنها این
است که او آماده باشد».

عکس نوشت

دیلی میل -پپــه بهعنوان بازیکن آزاد به پورتو برگشــت.
ایــن مدافع  35ســاله بین ســالهای  2004تــا  2007در
پورتو بــازی میکــرد و حاال بعد از فســخ قــراردادش
بــا بشــیکتاش به این تیــم برگشــته .آبیپوشــان با 6
امتیــاز اختــاف در صدر جــدول لیگ پرتغال هســتند.

دیلی میل -ایکر کاســیاس عکســی از خودش با پپه را روی شبکههای
اجتماعــی منتشــر کرد (عکس ســمت راســت) .این دو  8ســال در
کنار هــم در مادرید بــازی کردند و حــاال در پورتو همبازی شــدهاند.

