
 پیروزی رونالدو 
در نبرد با شورای 

شهر لیسبون
 ممکــن اســت در حــال حاضــر 
اوضــاع بــرای کریســتیانو رونالــدو 
بــازی خــوب پیــش  در زمیــن 
و بــه تازگــی خبــر  مــا ا نــرود، ا
خوشــحال کننده ای در مــورد یکــی 
از دارایی هــای ارزشــمند ملــی خــود 
در شــهر لیســبون دریافــت کــرده 
اســت. به ســتاره جدید تیم النصر 
اطالع داده شــده اســت که پس از 
مدت هــا اختــالف بــا شــورای شــهر 
ــراس  ــد ت ــون می توان لیســبون، اکن
آپارتمــان خــود را بازســازی کنــد. 
شــورای شــهر پایتخــت پرتغــال دو 
ســال پیــش از رونالــدو درخواســت 
ــود کــه ســایبان شیشــه ای  کــرده ب
را کــه بــدون مجــوز ســاخته بــود 

بــردارد.
االن امــا ظاهــراً شــورای شــهر از 
موضع قبلی اش کوتاه آمده است 
و بازیکــن ســابق رئــال مادریــد، 
یتد  نا یو منچســتر و  نتــوس  و یو
اکنــون می توانــد در آپارتمــان خــود 
یــک آالچیــق بســازد، ملکــی کــه 
طبــق گــزارش روزنامــه محلــی »آو 
مینوتــو«، 7/2 میلیــون دالر ارزش 
دارد. ایــن اختــالف بــا شــورای 
شــهر لیســبون بــه ســال 2021 
بازمی گــردد، زمانــی کــه جورجینــا 
ز تــراس را به طــور  ویدیویــی ا
عمومــی بــه اشــتراک گذاشــت، کــه 
منجــر بــه تذکــر شــورای شــهر شــد 
زیــرا بــا پــروژه زیرســاختی اصلــی 

مطابقــت نداشــت.
بــه گفتــه معمــار و طــراح آپارتمــان، 
ژوزه ماتــو، تصمیــم شــورای شــهر 
»عــدم احتــرام« بــه معمــاری او 
بــوده اســت. شــورای شــهر تأکیــد 
داشــت کــه ســایبان شیشــه ای 
روی تــراس برخــالف مشــخصات 
نهایــی پروانــه ســاخت تأییــد شــده 
توســط شــهرداری لیســبون بــرای 
ســاختمان اســت، بنابرایــن، یــک 
تخطــی از مقــررات شــهری بــوده 

اســت.
پنــت هــاوس رونالــدو بــا مســاحتی 
حــدود 300 متــر مربــع در یکــی از 
شــلوغ ترین مکان هــای پایتخــت 
پرتغــال واقــع شــده اســت؛ در 
منطقــه روا کاســتیو، در نزدیکــی 
خیابــان معــروف لیبرتــاد، یکــی از 

گران تریــن مناطــق لیســبون.

فردیناند: خوشحالی 
لیورپولی ها 
شرم آور بود

ریـو فردینانـد پـس از شکسـت 
7-0 منچسـتریونایتد در آنفیلـد، از 
طرفداران لیورپول به دلیل داشتن 
ذهنیتـی کوچـک بـه خاطـر جشـن  
گرفتن برای این پیروزی انتقاد کرد. 
قرمزهـا در روز 5 مـارس شـاگردان 
اریـک تن هـاخ را در آنفیلـد تحقیـر 
کردنـد و بزرگتریـن پیـروزی تاریـخ 
خـود برابـر رقیـب دیرینـه را ثبـت 
کردنـد. یورگـن کلـوپ و بازیکنانـش 
پـس از بـازی جشـن و پایکوبـی 
بزرگـی بـه راه انداختنـد و همزمـان 
اسـطوره های ایـن باشـگاه، گـرام 
سـونس و جیمـی کاراگـر نیـز هنگام 
پوشـش بـازی در اسـتودیو شـبکه 
اسـکای اسـپورت در حضـور دو 
ستاره سابق منچستر یونایتد، روی 
کین و گری نویل به شیوه ای مشابه 
خوشـحالی کردنـد. ایـن حرکـت آنها 
به مذاق یکی دیگر از اسطوره های 
باشگاه ریو فردیناند خوش نیامد و 
او لیورپولی ها را به خاطر زیاده روی 
در جشـن گرفتـن بـه نوعی بی جنبه 

خطـاب کـرد.
مدافـع سـابق یونایتـد در کانـال 
یوتیـوب خـود گفـت: »ایـن شـیوه 
یـک  ه  هند ن د نشـا لی  شـحا خو
ذهنیـت باشـگاهی کوچـک اسـت. 
ایـن یـک باشـگاه کوچـک اسـت. 
فریـاد زدن و جشـن گرفتـن وقتـی 
که من یونایتد را شکسـت دادید.« 
فردینانـد در مـورد رفتـار سـونس 
و کاراگـر هـم گفـت: »طـوری کـه 
سـونس و کاراگر جشـن می گرفتند 
و مدلـی کـه سـعی داشـتند روی 
کین و گری نویل را دسـت بیندازند 

خجالـت آور بـود.«

 zسوژه

زالتان

دعوت به تیم ملی سوئد

یان اندرســون ســرمربی تیم ملی ســوئد، در نشســت خبری خود به دعوت 
از زالتــان ابراهیموویــچ بــرای بازی هــای پیــش روی آنهــا برابــر بلژیــک و 
آذربایجــان در مرحلــه انتخابی یورو 2024 اشــاره کرد. اندرســون گفت: »از 
زالتــان در طــول این دو مســابقه اســتفاده خواهیم کــرد. او وضعیت خوبی 
دارد و می توانــد بــه تیــم ملــی کمــک کنــد چــون در غیــر این صــورت اصــاً 

دعوتــش نمی کــردم.«

بنزما

توافق برای تمدید

کریــم بنزمــا پس از مذاکرات مســتقیم با فلورنتینو پــرز برای تمدید قرارداد 
تا ســال 2024 به توافق رســید. قرارداد بنزما با رئال مادرید در پایان فصل 
جــاری بــه اتمــام خواهد رســید و هنوز به شــکل رســمی قــرارداد جدید بین 
دو طــرف امضــا نشــده اســت. مدیــران رئــال مادریــد عاقه خاصــی به این 
بازیکــن دارنــد و امیــدوار هســتند کــه او را بــرای فصل بعد نیــز همچنان در 

تیم شــان حفــظ کنند.

لوتار ماتئوس

تعجب از اقدام گواردیوال

لوتار ماتئوس، اســطوره فوتبال آلمان، از تصمیم پپ گواردیوال، ســرمربی 
منچسترسیتی، برای تعویض ارلینگ هالند در جریان بازی با الیپزیگ ابراز 
تعجــب کــرد: »نمی توانم تصمیــم گواردیوال برای تعویــض هالند در دقیقه 
63 را درک کنم. این بازیکن می توانست با زدن گل ششم و شکستن رکورد 
مســی در لیگ قهرمانان، تاریخ ســاز شــود.« هالند 5 گل مقابل الیپزیگ به 

ثمر رســاند و ستاره برد 7-0 منچسترسیتی بود.

بازتاب اتفاقات بین المللی ورزش
ورزش جهان 8

قدرتنمایی بچه غول مهارنشدنی

شب باشکوه هالند

لیگ قهرمانان جایی است که عیار هر 
کسـی را مشـخص می کند و ارلینگ در 
بـرد 7 بـر صفـر منچسترسـیتی مقابـل 
الیپزیگ این را نشـان داد. بعد از آنکه 
لیونـل مسـی در سـال 2012 در بـازی 
بارسلونا با بایرلورکوزن پنج گل در یک 
دیدار مرحله حذفی لیگ قهرمانان زد، 
تا سه شـنبه شـب کسـی نتوانسـت این 
موفقیـت را تکـرار کنـد. امـا ایـن تنهـا 
رکـوردی نبـود کـه مهاجـم نـروژی بـه 
دست آورد. هالند جوان ترین بازیکنی 
اسـت کـه بـه رکـورد 30 گل در لیـگ 
قهرمانـان اروپـا رسـیده ضمن اینکه در 
فاصلـه حـدود سـه مـاه مانـده تـا پایـان 
فصـل بـا 39 گل بهتریـن گلـزن تاریـخ 
باشـگاه منچسترسـیتی در یـک فصـل 
شـده؛ بـرای اینکـه اهمیـت موضـوع 
بهتـر مشـخص شـود، بدانیـد رکـورد 
قبلـی در اختیـار تامـی جانسـون بـود 
کـه در فصـل 1929-1928 توانسـته بود 

38 گل بزنـد.
هالنـد مصمـم بـود گل نـزدن در بـازی 
رفـت را جبـران کنـد و از دقیقـه اول 
اشتیاق فراوانی برای گلزنی نشان داد. 
او که با پنالتی اش در بازی شـنبه شـب 
مقابـل کریسـتال پـاالس تنهـا گل بـازی 
را زده بـود، گل اول ایـن مسـابقه را هـم 
در دوئل با دروازه بان الیپزیگ، یانیس 
بالسـویچ زد. یـک دقیقـه بعـد روی 
ریبانـد ضربـه کویـن دبرویـن کـه بـه تیـر 
افقـی دروازه خـورده بـود، گل دوم را زد. 
عطـش او بـا ایـن دو گل فـرو ننشسـت 
و قبـل از پایـان نیمـه هت تریـک خـود 

را کامـل کـرد.
با دو گلی که در نیمه دوم زد، دو رکورد 
را شکسـت. رکـورد کیلیـان امباپـه بـه 
عنـوان جوان تریـن بازیکنـی کـه بـه 
30 گل در لیـگ قهرمانـان می رسـد و 
رکـورد رود فـان نیسـتلروی بـه عنـوان 
سریع ترین بازیکنی که این قله را فتح 
می کنـد. شـاید اگـر حـدود نیـم سـاعت 
مانده به پایان بازی تعویض نمی شـد، 

اتفاقـات دیگـری هـم رخ مـی داد.
 

VAR قانون هند و
 سـیتی بـا آن برتـری فوق العـاده اش 
در زمیـن نیـازی بـه کمـک نداشـت 
امـا پنالتـی ای کـه بـه دسـت آوردنـد و 
آتـش بازی شـان شـروع شـد یکـی از 
 VAR تصمیمـات بحث برانگیـز داوران
بـود. هیـچ کـس در محوطـه جریمـه 
الیپزیـگ توجـه نداشـت کـه در نبـرد 
هوایـی بنجامیـن هنریکـس بـا رودری 
توپ به دست بازیکن میهمان خورده 
امـا کمـک داور ویدیویـی، داور بـازی، 
اسـالوکو وینچیـچ مجبـور بـه بازبینـی 
صحنـه روی مانیتـور کنـار زمیـن شـد. 

ایـن هندهـای اتفاقـی بعـد از فصـل 
2019-2018 که VAR در لیگ قهرمانان 
راه افتـاد، خیلـی مرسـوم شـده و ایـن 
رقابت هـا را قطعـاً تنـزل داده اسـت.

  
شوک مایم

پـپ گواردیـوال در کنفرانس خبری قبل 
از بـازی یـک شـوک مالیـم بـه کویـن 
دبروین داد و بازیساز بلژیکی را تشویق 
کرد که اصول بازی را خیلی راحت اجرا 
کنـد. همیـن کافـی بـود. دبروین در این 
بـازی همـه کار کـرد. او از همـه جـا بـه 
دفاع منسجم الیپزیگ حمله کرد و از 
کناره ها و مرکز آنها را از کار انداخت. او 
زمینه سـاز گل دوم هالنـد و سـیتی بـود 
و حقـش بـود کـه ایـن جشـن باشـکوه 

سـیتی بـا گل او بـه پایـان برسـد.
 

بازی به نفع سیتی
مربـی الیپزیـگ تیـم نصـف و کاره ای 
لـی  ر داشـت و جـای خا در اختیـا
هافبـک کلیـدی تیـم، ژاور اشـالگر 
بشـدت محسـوس بـود ضمـن اینکـه 
کریستوفر انکونکو مهاجم شاخصش 

حضور نداشت. مارکو رزه اما نتوانست 
بـی  خو بـه  را  تیمـش  ی  ضعف هـا
تشـخیص دهـد و آنطـور بـازی کـرد کـه 
سـیتی می خواسـت. همین باعث شـد 
گل هـای زیـادی بخورنـد. راه هایـی برای 
شکسـت دادن تیـم گواردیـوال وجـود 

دارد امـا ایـن یکـی از آنهـا نیسـت.
 

شب های اروپایی
 مشـخص اسـت کـه برخـی هـواداران 
منچسترسـیتی هنوز با لیگ قهرمانان 
اروپـا رابطـه برقـرار نکرده انـد. میـزان 
گران در شـب های  حضـور تماشـا
اروپایی سیتی خیلی کمتر از بازی های 
لیـگ برتـر اسـت و گاهی پـپ گواردیوال 
مجبـور می شـود هـواداران را بـه لیـگ 
قهرمانـان عالقه منـد کنـد. ایـن بـازی 
پاداشی بود برای آن دسته از هواداران 
کـه مرتبـاً در بازی هـای لیـگ قهرمانـان 
شـرکت می کننـد و عاشـق تماشـای 
رقابـت تیمشـان بـا تیم هـای قدرتمنـد 
قـاره هسـتند. چـه کسـی اسـت کـه 
دوسـت نداشـته باشـد تیـم محبوبـش 
هفت گل بزند و مهاجم اول تیمش در 
چنیـن عرصـه معتبـری رکورد بشـکند؟

 
مدافع کروات

نتقـال یوشـکو  ره ا تی دربـا یعا  شـا
گواردیـول بـه منچسترسـیتی مطـرح 
شـده و او از آن دسـت مدافعانی اسـت 
کـه گواردیـوال دوسـت دارد. شـاید ایـن 
لـی  بـازی می توانسـت فرصـت ایده آ
باشـد بـرای مدافـع کـروات تـا خـودش 
را بـه مربـی کاتـاالن نشـان دهـد. او 
البتـه نمی توانـد مقصـر ایـن شکسـت 
ینکـه  ا مـا  ا د شـود  سـنگین قلمـدا
نتوانسـت در برابر گل های متعدد تیم 
میزبـان کاری کنـد، قطعـاً بـه ماجـرای 
انتقـال او بـه سـیتی کمـک نمی کنـد.

 سـیمونه اینتزاگـی بـا ارائـه یک شـاهکار دفاعـی در پرتغال به 
تسـاوی بـدون گل دسـت یافـت و اینترمیـالن بـا بـرد خانگـی 
یـک بـر صفـر در بـازی رفـت بـه مرحلـه یک چهارم نهایـی لیگ 
قهرمانـان اروپـا صعـود کـرد. پورتـو تیـم روی فـرم این بازی بود 
و از همـان ابتـدا بـرای جبـران بـازی سن سـیرو اشـتیاق نشـان 
داد. مـدت زیـادی از بـازی نگذشـته بـود کـه مشـخص شـد 
اینتـر چشـم بـه دفـاع و ضدحملـه دوختـه اسـت. بازیکنـان 
پورتـو فرصت هـای خوبـی را از دسـت دادنـد و نقـش آنـدره 
اونانا، دروازه بان کامرونی اینتر هم در این ناکامی پررنگ بود 
ضمن اینکه بازیکنان اینتر هم می توانستند برتری تیمشان 
را مضاعـف کننـد. بـه هـر حـال دروازه هـا بسـته مانـد و اینتـر 
بعـد از 12 سـال بـه مرحلـه یک چهارم نهایـی لیـگ قهرمانـان 
اروپـا رسـید. پورتـو هـم کـه بـا اخراج پپـه در دقیقه 97 ده نفره 
بـازی را بـه پایـان رسـاند نتوانسـت بـه بنفیـکا کـه صعـودش 
بـه جمـع هشـت تیـم برتـر اروپـا را قطعـی کـرده بـود، ملحـق 
شـود و تعداد پرتغالی ها را در این مرحله به دو تیم برسـاند.

  
کار بزرگ دفاعی

اینتـر برنامـه دفاعـی منظمـی بـرای ایـن بـازی داشـت و 
اینتزاگـی تقریبـاً تمـام نفـرات خـود را بـرای آن آمـوزش داده 
بـود. هنریـخ مخیتاریـان و هـاکان چالهـان اوغلـو نمایـش 
درخشـانی در خـط میانـی داشـتند و آلسـاندرو باسـتونی و 
ماتئـو دارمیـان بعـد از تالش های بسـیار به دلیل خسـتگی 
مجبـور بـه تـرک زمیـن شـدند. امـا پشـت سـر آنهـا اونانـا بود 
که نسبت به بازی رفت مجبور به واکنش های کمتری شد 
اما هر وقت الزم بود خودش را نشـان داد به خصوص در 
اواخر بازی. شاید او باید از دنزل دومفرایس به خاطر دفع 
آخرین لحظات تشکر کند اما گلر کامرونی شاخص ترین 

بازیکـن اینتـر بـود.
 

ضعف خاقیت
کارت قرمز اوتاویو در بازی رفت برای پورتو بشدت گران تمام 
شـد. تیم میزبان در دیدار سه شـنبه شـب برابر اینتری که از 
عقب نشسـتن ترسـی نداشـت، از خالقیت الزم بی بهره بود 
و جای خالی سـتاره خالق خط میانی بشـدت احسـاس شـد. 
شاید گالنو بهترین موقعیت ها را به دست آورد. تیم سرجیو 
کونسیسـائو نتوانسـت موقعیت هـای خـوب زیـادی روی 
دروازه اینتر ایجاد کند اما بازیکن برزیلی دو تا را خراب کرد.

 
انرژی تمام نشدنی

اینتزاگـی بعـد از بـازی گفـت: »آفریـن بـه ایـن تیـم کـه 
نمی دانستم اینقدر انرژی دارد. ما مشکالتی در جریان بازی 
داشـتیم امـا آنهـا انسـجام خـود را حفـظ کردنـد و در آن هفـت 
دقیقـه وقـت تلف شـده بـا خطـرات زیـادی مواجـه شـدیم. 
می دانستیم چهار تیم آخر ایتالیایی که در دراگائو بازی کرده 
بودند، شکست خوردند بنابراین تساوی و صعود به مرحله 
بعـد جـای تبریـک دارد. ایـن موفقیت را بـه هوادارانی تبریک 
می گوییم که به من گفته شـده خیلی از آنها نتوانسـتند وارد 
استادیوم شوند.« صدها هوادار اینتر با آنکه بلیت داشتند 
و به آنها اطمینان داده بودند وارد ورزشگاه می شوند، اجازه 
ورود پیـدا نکردنـد. باشـگاه اینتـر اعـالم کـرده دربـاره ایـن 

موضـوع بـه یوفـا شـکایت  خـود را تقدیـم می کنـد.

اینتزاگـی بعـد از جانشـینی آنتونیـو کونتـه بـا انتقـادات زیـادی 
مواجه شد و خیلی ها درباره آینده اش ابراز تردید می کردند. 
ایـن مربـی 47 سـاله گفـت: »مـن از تـک تـک لحظاتـم در این 
کار لذت می برم. حاال تمرکزمان را روی سری A و نیمه نهایی 
جـام حذفـی ایتالیـا می گذاریـم، بایـد انـرژی ذهنـی و جسـمی 
خـود را بازیابـی کنیـم. در لیـگ قهرمانـان هـم بایـد ببینیـم 

چـه می شـود.«
 

افتخار و ناامیدی
 کونسیسائو هم بعد از این تساوی که به حذف پورتو از لیگ 
قهرمانـان انجامیـد، گفـت حـس افتخـار و ناامیـدی را توأمـان 
دارد. مربـی 48 سـاله پرتغالـی گفـت: »مـن همـان حسـی را 
دارم کـه 50 هـزار هـوادار حاضـر در ورزشـگاه و صدهـا هـزار 
هـواداری کـه بـه اسـتادیوم نیامدنـد، دارنـد. 30 درصـد تیـم 
مـا از بازیکنـان تیـم ب تشـکیل می شـوند و 40 درصـد تیـم 
از باشـگاه های متوسـطی مثـل پاکـوش فریـرا، سـانتا کالرا، 
فامالیسـائو و ریـو آوه بـه وجـود می آیـد. امـا تـالش خودمـان را 
کردیـم و از ایـن بابـت راضـی هسـتیم. مـن بـه هـر کسـی که از 
حـذف پورتـو از لیـگ قهرمانـان ناراحت اسـت، حـق می دهم، 
می توانیـد اعتـراض کنیـد امـا مـا سـعی کردیـم و بـه نتیجـه 
نرسـیدیم. در ایـن پنـج سـال و نیـم کـه مـن اینجـا هسـتم بـا 
سـختی های زیـادی مواجـه بوده ایـم. بـه خاطـر قوانیـن بـازی 
جوانمردانـه مالـی نمی توانیـم بازیکنـان مـورد نظـر خـود را 
جـذب کنیـم و فقـط بایـد بفروشـیم تـا تـراز مالـی باشـگاه 

درسـت باشـد.«

 اینتر بعد از 12 سال در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان

شاهکار اینتزاگی

پـپ گواردیـوال دلیـل تعویـض ارلینـگ هالنـد پـس از 
زدن پنج گل از هفت گل برد 7 بر صفر منچسترسـیتی 
مقابـل الیپزیـگ در دور برگشـت مرحلـه یک هشـتم 
نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا را توضیـح داد. هالنـد یکـی 
بـه  ماندنی تریـن شـب های دوران بازیگـری اش را تجربه 
کرد و اگر سـرمربی اش به او اجازه می داد، می توانسـت 
بـه اولیـن بازیکنـی تبدیـل شـود کـه در یـک بـازی از لیـگ 
قهرمانـان اروپـا دو بـار هت تریـک می کنـد. گواردیـوال اما 
صـالح را در ایـن دیـد کـه سـتاره نـروژی اش را بیشـتر از 
این خسـته نکند و او را در دقیقه 63 بازی تعویض کرد 
و بـه جایـش خولیـان آلـوارس را به میدان فرسـتاد. البته 
کاری که او همین حاال انجام داده را هم تنها دو بازیکن 

دیگـر در طـول تاریـخ انجـام داده انـد. فقـط لیونـل مسـی 
بـرای بارسـلونا مقابـل بایرلورکـوزن و لوئیـز آدریانـو بـرای 
شاختار دونتسک مقابل باته بوریستوف بالروس موفق 

بـه زدن 5 گل شـده اند.
گواردیـوال در پایـان بـازی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه 
چـرا اجـازه نـداد هالنـد در میـدان بمانـد و شـانس خـود 
 را بـرای زدن گل ششـم امتحـان کنـد، گفـت: » اگـر او در 
22، 23 سـالگی بـه چنیـن رکـوردی دسـت پیـدا کنـد، 
زندگـی برایـش کسـل کننده خواهـد شـد چـون یکـی از 
اهدافـی کـه در آینـده می توانسـت بـرای رسـیدن بـه آن 
تالش کند، برایش محقق می شد؛ حاال اینجا یا هر جای 
دیگـری. بـه همیـن دلیـل مـن او را تعویـض کـردم. مـن 

چیزی درباره رکورد مسی برابر لورکوزن نمی دانستم اما 
یـک تعویـض انجـام می دهـم چـون معمـوالً وقتـی بـازی 
عمالً تمام شده است، ما می خواهیم که تیم همچنان 
بازی کند. هالند 5 گل زد اما مشکل این است که وقتی 
او دو یـا سـه گل نمی زنـد، از او انتقـاد می شـود. ایـن یـک 
واقعیـت اسـت.« گواردیـوال ادامـه داد: »هالنـد امـروز 
5 گل زد امـا 30 تـا 35 بـار پـا بـه تـوپ شـد. ایـن چیـزی 
است که من دنبالش هستم. وقتی شما در کار دفاعی 
هـم شـرکت می کنیـد، تـوپ هـم بیشـتر بـرای گلزنـی در 
اختیارتـان قـرار می گیـرد. گونـدوگان هـم گل می زنـد. او 
می توانـد ایـن کار را انجـام می دهـد. گاهـی اوقـات هـم 
تقصیـر خـودش اسـت چـون خیلـی جابه جا نمی شـود.«

دلیل گواردیوال برای گرفتن فرصت دبل هت تریک از هالند
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