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آبراموویچ کجایی؟
هواداران چلسی از شکست ها خسته شده اند و نام سرمربی و مالک 

قبلی را صدا می زنند
تیم های انگلیسی از این تورنمنت به تورنمنت دیگری ســرگردانند. دیشب دیدارهای دور 
سوم جام حذفی انگلیس با دیدار آرسنال و آکسفورد یونایتد به پایان رسید و حاال از امشب 
رقابت های جام اتحادیه با بازی منچســتریونایتد- چارلتون و نیوکاسل- لستر از سر گرفته 
می شود. از ابتدای هفته آینده هم لیگ برتر در پیش است. در جام حذفی بدون احتساب بازی 
دیشب 9تیم لیگ برتری از دور رقابت ها حذف شدند که چنین چیزی در 15سال اخیر و از 
فصل 08-2007 بی سابقه بوده است. در آن فصل هم 9 تیم لیگ برتری در دور سوم حذف 
شدند و برای آخرین بار تیمی خارج از لیگ برتر )کاردیف( به فینال رسید. تیم های استون ویال، 
چلسی، نیوکاسل، برنتفورد، بورنموث، ناتینگهام فارست، کریستال پاالس، اورتون و یکی از 
بین 2 تیم لیورپول و ولوز که دیدارشان مساوی شد و به بازی تکراری کشید حذف شده اند و 

ممکن است لیدز هم در بازی تکراری مقابل کاردیف حذف شود.
گواردیوال که همیشه در مراحل حذفی همه رقابت ها خوش شانسی می آورد، امسال در جام 
اتحادیه و حذفی بدشانس بوده و با قرعه های سخت روبه رو شده. او در جام اتحادیه مجبور شد 
چلسی و لیورپول را حذف کند و در حذفی هم پس از عبور از سد شکننده چلسی با برنده بازی 
دیشب آرسنال- آکسفورد افتاد. بازی های مهم مرحله یک هشتم پایانی جام حذفی انگلیس 
به این شرح خواهد بود: برایتون - برنده لیورپول/ولوز، من سیتی- برنده آرسنال/آکسفورد، 

منچستریونایتد - ردینگ و پرستون - تاتنهام.
پس از باخت سنگین به سیتی هواداران چلسی نام آبراموویچ )مالک قبلی( و توماس توخل 
)سرمربی قبلی( را صدا زدند. گرام پاتر که پس از عملکرد درخشان در برایتون به جای توماس 
توخل به چلسی آمده، روزبه روز به اخراج نزدیک تر می شود هر چند که گواردیوال درباره او به 
تاد بولی، مالک باشگاه چلسی توصیه کرده که به این مربی فرصت بدهد. پپ گواردیوال قبال 
به سران باشگاه آرسنال هم توصیه کرده بود تا به میکل آرتتا زمان بدهند و حاال عمل به آن 
توصیه به باشگاه آرسنال سود رسانده است. پاتر در 10بازی آخر، 7بار شاهد شکست تیمش 
بوده که 3 بار آن مقابل منچسترسیتی در 3 تورنمنت مختلف بوده. او به تیم سابق خودش، 
برایتون هم 4بر صفر باخته است. البته چلسی مصدومان زیادی دارد اما این دلیل نمی شود 4 
تا 4 تا بخورد و مقابل من سیتی حتی یک موقعیت گل هم نسازد. مالک آمریکایی باشگاه بیش 

از 200میلیون یورو صرف خرید بازیکنان دفاعی کرده اما نتیجه اش فاجعه بوده.
    آمار گرام پاتر مقابل گواردیوال؛ 9شکست در 10بازی.

    ریاض محرز  این فصل مقابل چلسی در 3 جام مختلف گل زده؛ جام اتحادیه، لیگ برتر 
و جام حذفی.

    عملکرد منچسترسیتی پس از باخت در فینال لیگ قهرمانان مقابل چلسی؛ 5بازی، 
5برد، 5کلین شیت و 9گل زده.

    عملکرد پاتر به عنوان سرمربی چلسی؛ 19 بازی، 8 برد، 4 مساوی، 7باخت، 22 گل زده 
و 19 گل  خورده.

در سری آ چه خبر است؟
ناپولی به سمت قهرمانی و یووه به سمت صدر در 

حرکت هستند
با روندی که در پیش اســت، به نظر می رسد اسکودتو در 
این فصل به تیمی غیر از یوونتوس یا 2 تیم شــهر میالن 
برسد که در قرن21 جام ها را بین خودشان دست به دست 
کرده اند. ناپولی غیر از بازی هفته پیــش مقابل اینتر در 
همه بازی های این فصل در همه رقابت ها عالی کار کرده 
و پاداش این بازی ها اختالف 7امتیازی در صدر جدول با 
تیم دوم یعنی میالن و یوونتوس اســت. میالن و اینتر در 
این هفته هر دو برتری 2 گله را مقابل آاس رم و مونتســا 
از دســت دادند اما یوونتوس به آرامی خودش را به صدر 
نزدیک کرده است. پیروزی 2 بر صفر برابر سمپدوریا در 
هفته17 اختالف امتیازات ناپولی نسبت به تیم دوم را به 

7امتیاز افزایش داد.
    اوسمین در سری آ 10 گله شد. ماریو روی در بازگشت 

به ترکیب اصلی، ششمین پاس گل فصلش را داد.
    ناپلی ها خوب پنالتی می گیرند. 19 پنالتی برای ناپولی 
در 2 فصل اخیر گرفته شده که بیش از مجموع پنالتی های 

تیم های رده دوم یعنی یووه و میالن است.
    سمپدوریا هر 6بازی خانگی آخر خود را در سری آ به 
حریفان واگذار کرده که در تاریخ باشــگاه چنین چیزی 

سابقه نداشته است.
    سمپدوریا برای اولین بار از مارس1976 موفق نشده 
در 5بازی خانگی پیاپی به رقبا گل بزند. سمپدوریایی ها 

آن سال در 6بازی پیاپی گل نزده بودند.
    ناپولی هر 8بازی آخر مقابل ســمپدوریا را با پیروزی 
پشت سر گذاشــته. آنها تنها مقابل اســپال روند پیروزی 
پیاپی بهتری داشــتند کــه موفق شــده اند 11پیروزی 

پشت هم مقابل این تیم به دست آورند.
    هفته آینده دیدار مســتقیم ناپولی با یوونتوس شاید 

تکلیف قهرمانی این فصل را یکسره کند.

اظهارات رئیس 
فدراسیون فوتبال فرانسه 
ممکن است در فوتبال این 

کشور انقالب برپا کند

رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه آدم منفوری است. او 
بود که باعث شد کریم بنزما آن همه سال از تیم ملی 
دور بماند. رابطه نوئل لوگائه )لوگرت( با دیدیه دشان 
هم عالی است و دلیل تمدید 4ساله قرارداد سرمربی 
تیم ملی فرانسه همین شــخص بوده است. کسی با 
تمدید قرارداد دشان مشکلی نداشت، چون او 2 بار 
تیم را به فینال جام جهانی و 2 بار به فینال 2 تورنمنت 
اروپایی برد و 2 قهرمانی به دست آورد. اما چیزی که 
باعث شده موقعیت دشان متزلزل شود، رفتار سخیف 
رئیس فدراسیون بود که به زین الدین زیدان افسانه ای 
توهین کرد. لوگائه در گفت وگو بــا رادیو مون کارلو 
هرگونه تماس با زیدان را تکذیب و موضع خود را درباره 
شایعه احتمال مربیگری او در تیم ملی برزیل اینگونه 
بیان کرد: »اصال برایم اهمیتی ندارد که او چه کاری 
می خواهد انجام دهد. او هر جایی که می خواهد برود. 
خیلی خوب می دانم که زیدان همیشه مورد توجه بوده 
است. او کلی طرفدار دارد و بعضی از آنها برای رفتن 
دشان لحظه شماری می کردند اما چه کسی می تواند 
از کار دشان به طور جدی ایراد بگیرد؟ هیچ کس. به 
من چه ربطی دارد که زیدان می خواهد چه کار کند؟ 
من هرگز او را مالقات نکرده ام و فدراسیون هم هرگز 
به قطع همکاری با دیدیه فکر نکرده اســت. زیدان 
به هر تیمی و باشگاهی  که می خواهد، برود. او تالش 
کرده با من تماس بگیرد؟ مطمئنا نه. حتی اگر او تماس 

می گرفت، تلفنش را جواب نمی دادم.« 
این اظهــارات واکنش های تندی را در پی داشــت. 
کیلیان امباپه در واکنش به رئیس فدراسیون توییت 
کرد: »زیدان یعنی فرانســه. ما اینگونه به اسطوره ها 
بی احترامی نمی کنیم.« باشــگاه رئال مادرید 
هم اظهارات لوگرت علیه زیدان را تأسف بار 
خواند و در بیانیه ای نوشت: »اظهارات رئیس 
فدراســیون فوتبال فرانسه برای کسی 
که این نمایندگی را دارد نامناسب است، 
مانند اظهاراتی که در مورد کریم بنزما، 
کاپیتان تیم مان، برنــده کنونی توپ 
طال، قهرمان لیگ ملت ها با فرانسه در 
سال 2021 و برنده 5 لیگ قهرمانان اروپا 

نیز بیان می کند.« 
امیلی اودیا کاسترا، وزیر ورزش فرانسه 
گفت زیدان اسطوره فوتبال فرانسه است 
و نباید چنین اظهاراتی علیه او بیان شود: 
»به نظر من نیازی به بیــان چنین حرف هایی 

نبود. این یک بی احترامی شرم آور بود که احساسات 
همه را جریحــه دار کرد. زیدان اســطوره فوتبال و 
ورزش ماست.« فرانک ریبری، جبرییل سیسه، یوری 
ژورکائف و فلورن پیترو از دیگر چهره های ورزشــی 

بوده اند که نسبت به اظهارات لوگرت موضع گرفتند.
با گذشت یک روز از روانه شدن سیل انتقادات، رئیس 
81ساله فدراســیون فوتبال فرانسه در گفت وگو با 
آژانس خبری فرانسه از زیدان عذرخواهی کرد: »بابت 
اظهاراتی ناآگاهانه که قطعا بازتاب دهنده عقاید من 

نبوده، عذرخواهی می کنم.«
رئیس دربــاره کریم بنزما هم حــرف نامربوط زده و 
گفته: »شاید اگر کریم در تیم بود، ژیرو نمی توانست 
در ترکیب باشد و این همه گل بزند. دوران فوتبالش 
را تحســین می کنم و بهترین سال عمرش را داشت. 
متأسفانه در نخستین یا دومین تمرین دچار مصدومیت 
شــد. اطرافیانش چه می گویند؟ برایم مهم نیست. 
پزشــکان تالش خود را کردند. 24 بازیکن داشتیم و 
بازی ها را با 24 بازیکن تمام کردیــم. بنزما وقتی که 

مسابقات تمام شد، به تمرین برگشت نه قبلش.«
گفته می شــود که بنزما تصمیم گرفته سکوتش در 
مورد تیم ملی فرانسه را بشکند و حقایق را در مورد 
خط خوردنش توسط دشان بیان کند. بنزما با آمادگی 
کامل می توانست در مراحل حذفی جام جهانی شرکت 
کند اما دشان مصدومیتش را بهانه کرد تا او را خط بزند. 
کریم قبال علیه دشان هم صحبت کرده و گفته بود: »او 
تحت تأثیر نژادپرست های فرانسوی است. اگر یک  
نفر بتواند ثابت کند که خط خوردن من ورزشی است، 
سکوت خواهم کرد.« البته او بعد از 5.5سال دوباره به 
تیم ملی برگشت و در لیگ ملت های اروپا قهرمان شد 
اما در جام جهانی توسط دشان درحالی که می توانست 

بازی کند به بهانه مصدومیت خط خورد.
دیدیه دشــان به موجب بندی که در قراردادش با 
فدراســیون فوتبال این کشور داشــت، با رساندن 
خروس ها به مرحلــه نیمه نهایی جام جهانی 2022 و 
پس از آن فینال، گزینه تمدید خودکار قراردادش را تا 
سال2026 فعال کرد و به این ترتیب مربیگری زیدان 
در تیم ملی کشورش منتفی شد و کریم بنزما هم از تیم 
ملی خداحافظی کرد اما موج تازه ای که شکل گرفته 
ممکن است ورق را برگرداند و رئیس مجبور به استعفا 
شود و در قرارداد دشان هم تجدیدنظر صورت بگیرد. 
سرمربی تیم ملی هم از ترکش های مصاحبه بد رئیس 

فدراسیون بی بهره نمانده است.

نام بارسلونا، شهرت اتلتیکو
ژاوی یاد گرفته با مدل بازی دفاعی هم پیروز شود

 همه
علیه رئیس

رئیس
علیه زیدان

محرومیتدوکشتیگیر
در اواخر مســابقه طبق معمول مدافع 
خشــن اتلتیکو در متن یک درگیری  
فیزیکی بود. در یکــی از این صحنه ها 
ســاویچ با فران تورس گالویز شدند و 
کشــتی گرفتند و هــر دو کارت قرمز 
دریافت کردند. حاال شــنیده می شود 
طبق قوانین اللیگا ممکن است این دو 
بازیکن دچار محرومیت های سنگینی 
شــوند. درصورتی که کمیته مسابقات 
درگیری فران و ساویچ را به عنوان حمله 
خشن طبقه بندی کند، مجازات هر دو 
بازیکن از 4 تا 12 مســابقه خواهد بود.

بارســلونا با پیروزی بر اتلتیکو مادرید و با توجه به شکست 
رئال در هفته16مقابل ویارئال با 3 امتیاز اختالف در صدر 
جدول اللیگا ماند تا در آستانه مسابقات سوپرجام اسپانیا که 
از فرداشب در عربستان آغاز می شود از لحاظ روحی بر رقیب 
برتری داشته باشد. ژاوی برای این برد یک بر صفر بارسایی 
بازی نکرد و ایتالیایی برد. در غیاب لواندوفسکی محروم که 
زیر 90دقیقه در هر بازی اللیگایی برای بارســا گل می زد، 
بارسلونا به اعتراف خود ژاوی و سیمئونه خوب بازی نکرد اما 
خوب برد. تیم او در بازی با اسپانیول شبیه بارسا بود اما نبرد، 
در این بازی شبیه اتلتیکوی سیمئونه یا یوونتوس آلگری بود 
و مثل خود آنها به پیروزی رسید. ژاوی درباره این برد گفت: 
»خوشحال است که تیمش یاد گرفته، می شود خوب بازی 
نکرد اما پیروز شد.« خورخه مونروس )خبرنگارالچرینگیتو( 
خطاب به سرمربی اتلتیکو گفت: »آهای سیمئونه؛ دیدی 
چه دردی دارد تیم حریف یــک گل بزند و همگی به دفاع 
بروند؟ غم بعد از آن همه تالش و پوچی را حس کردی؟ این 
همان کاری بود که تو چندین ســال است انجام داده ای و 

همان بال را حاال ژاوی بر سرت آورده!«
    بارسلونا پس از 16 بازی در اللیگاي این فصل، 12 کلین 
شــیت ثبت کرده درحالی که فصل گذشته در طول فصل 

11 کلین شیت ثبت کرده بود.
    بارســلونا در این فصــل اللیگا در 16 بــازی تنها 6 گل 
دریافت کرده که کمترین میزان گل خورده بین تیم های 
5 لیگ اصلی اروپایی است. پس از بارسلونا، یوونتوس با 7 گل 

خورده در 17 بازی، رکورددار بهتریــن خط دفاعی میان 
5 لیگ معتبر اروپاست.

    اتلتیکو مادرید بازی را با 20 شوت به سمت چارچوب به 
پایان رساند که باالترین رکورد آنها در یک بازی اللیگا بدون 

گلزنی مقابل بارسلونا از فصل 04-2003است.
    بارسلونا در این فصل اللیگا، وقتی نخستین گل را به ثمر 
رسانده، شکست نخورده است. به عبارت ساده تر، بارسا فقط 
در ال کالســیکو مقابل رئال موفق نشد گل اول را بزند و به 

همین دلیل شکست خورد.
    گل دقیقه22 دمبله نخستین گل بارسلونا در ورزشگاه 
متروپولیتانو پس از گلزنی مسی در سال 2019بود. اتلتیکو 

2 بازی قبلی را بدون گل خورده از بارسا برده بود.
    ژائو فلیکس هشــتمین بازی اش مقابل بارسلونا را هم 
بدون هیچ دستاوردی به پایان رســاند؛ 8بازی، بدون گل 

زده یا پاس گل.
    گاوی به دومین بازیکن جوان تاریخ اللیگا تبدیل شد 
که به 50 بازی در اللیگا می رســد و فقط ایکر مونیاین از او 

جلوتر است.
    دمبله بــرای اولین بــار از مارس تا آوریــل 2021در 

بازی های پشت سر هم موفق به گلزنی شده است.
    امتیازات بارسلونا پس از 16 بازی لیگ ) 48 امتیاز ممکن(؛ 
19-18)والورده/ 34 امتیــاز(، 20-19)والورده/ 35امتیاز(، 
21-20)کومــان/ 28امتیــاز(، 22-21)کومــان و ژاوی/ 

24امتیاز( و 23-22)ژاوی/ 41 امتیاز(.


