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Πέθανε η μητέρα 
του Ροναλντίνιο 
από κορονοϊό

Ο Ροναλντίνιο πενθεί, αφού η μη-
τέρα του, Ντόνα Μιγκελίνα, πέθανε 
από κορονοϊό. Ήταν 71 ετών. Την 
είδηση έκανε γνωστή η καταλανική 
εφημερίδα «Mundo Deportivo».
Ο Ρολανλντίνιο είχε ενημερώσει 
από τον περασμένο Δεκέμβριο μέσω 
twitter ότι η μητέρα του βρισκόταν 
στην εντατική λόγω κορονοϊού και 
πάλευε με τον ιό. Μία μάχη που τε-
λικά έμελλε να χάσει, βυθίζοντας στο 
πένθος τον παλαίμαχο σταρ. 

Παρελθόν από 
την Ξάνθη ο Πόποβιτς

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της 
Ξάνθης αποτελεί ο Τόνι Πόποβιτς. Οι 
Θράκες ανακοίνωσαν τη λύση της συ-
νεργασίας με τον Αυστραλο-Κροάτη 
προπονητή, λίγες ώρες μετά τη νίκη 
2-1 επί του ΟΦ Ιεράπετρας, στο πλαί-
σιο της 10ης αγωνιστικής της Super 
League 2. «Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ, ανακοινώνει 
την άμεση λύση της συνεργασίας 
του με τον Προπονητή της ομάδας, 
Tony Popovic» αναφέρει η ανακοί-
νωση, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα 
της ομάδας φιλοξενείται και δήλωση 
του «ισχυρού άνδρα» της ΠΑΕ, Μπιλ 
Πάπας: «Θέλω να ευχαριστήσω τον 
Tony για την εξαιρετική δουλειά που 
προσέφερε στην ομάδα από τον Σε-
πτέμβριο του 2020 που ανέλαβε τα 
καθήκοντά του. Με μεγάλη μας λύπη 
και σεβασμό προς τον Tony, ανακοι-
νώνουμε τη λύση της συνεργασίας 
μας. Εύχομαι στον Tony και την οικο-
γένειά του ό,τι καλύτερο στο μέλλον».
Ο 47χρονος Πόποβιτς αφήνει τον 
πάγκο της Ξάνθης έπειτα από 10 
αγωνιστικές, με την ακριτική ομάδα 
να βρίσκεται στην πέμπτη θέση και 
με απολογισμό 4-3-2 (τέρματα 8-6). 

Η Σίτι «κυνηγά» το 
ρεκόρ της Άρσεναλ

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ σημείωσε το μο-
ναδικό γκολ στην εκτός έδρας επι-
κράτηση της Μάντσεστερ Σίτι επί της 
Αρσεναλ, οδηγώντας την ομάδα του 
Πεπ Γκουαρντιόλα στην 18η (!) δια-
δοχική νίκη της, σε όλες τις διοργα-
νώσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της 25ης 
αγωνιστικής, οι «πολίτες» έχουν δι-
αφορά 10 βαθμών από την Μάντσε-
στερ Γιουνάϊτεντ και την Λέστερ και 
στα επόμενα ματς, θα επιχειρήσουν 
να καταρρίψουν και να διευρύνουν 
το ρεκόρ διαδοχικών επιτυχιών, που 
κρατά από το 1999 η Αρσεναλ με 19 
συνεχόμενες νίκες.

Ολυμπιακός: Έφερε 
στην Ελλάδα 
τον 18χρονο Αλγκασίμ 
Μπα από τη Γουινέα

Μετά από υπόδει-
ξη Μοντεστό ο 
Ολυμπιακός έφε-
ρε στην Ελλάδα 
τον 18χρονο μεσο-
επιθετικό Αλγκασίμ 
Μπα και προσπαθεί να του δώσει 
συμβόλαιο για αρκετά χρόνια. Στην 
Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπι-
ακού βρίσκεται εδώ και μερικές μέ-
ρες 18χρονος μεσοεπιθετικός από 
τη Γουινέα, Αλγκασίμ Μπα με τους 
«ερυθρόλευκους» να κάνουν προ-
σπάθειες να τον δέσουν με πολυετές 
συμβόλαιο μετά από υποδείξει του 
Μοντεστό.
Πρόκειται για αρχηγό της εθνικής 
Κ19 της Γουινέας και έναν από τους 
πλέον περιζήτητους ποδοσφαιριστές 
της Αφρικανικής Ηπείρου ο οποίος 
είναι γεννημένος στις 12/11/2002. 
Η υπόθεση του δεν είναι εύκολη κα-
θώς για τον νεαρό ποδοσφαιριστή 
ενδιαφέρονται ορισμένες από τις κο-
ρυφαίες ομάδες της Ευρώπης
Ήδη στο Βέλγιο έγραφαν πως την πε-
ρασμένη εβδομάδα ο Μπα επρόκειτο 
να υπογράψει στη Γάνδη αλλά τις τε-
λευταίες μέρες βρέθηκε στο αθλητικό 
κέντρο του Ολυμπιακού, είδε το ματς 
με την Αϊντχόφεν ενώ είναι συνέχεια 
με τον Μαντί Καμαρά ο οποίος έβγα-
λε βίντεο μαζί του στο instagram.

Ρονάλντο ο παίκτης με 
τα περισσότερα ματς 

Ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο είναι, 
σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα της 
Διεθνής ομο-
σπονδίας Ιστορίας 
και Στατιστικής του 
Ποδοσφαίρου (IFFHS), ο μόνος παί-
κτης στον κόσμο που έχει ξεπεράσει 
τα 1000 παιχνίδια ανώτερου επιπέ-
δου, στον 21ο αιώνα (1047). Οι επό-
μενοι 7 παίκτες της κατάταξης έχουν 
φτάσει τουλάχιστον σε 900 παιχνίδια. 
Μεταξύ αυτών των 8 παικτών, 5 αγω-
νίζονται ακόμα, ενώ τρεις έχουν απο-
συρθεί. Ένας από αυτούς τους τρεις, ο 
Κασίγιας, είναι στη δεύτερη θέση  για 
τον 21ο αιώνα με 974 παιχνίδια, αλλά 
σύντομα θα ξεπεραστεί από τον Ντάνι 
Αλβες, ο οποίος συνεχίζει την καριέ-
ρα του στη Βραζιλία και έχει 969  παι-
χνίδια αυτή τη στιγμή.  Ο Λιονέλ Μέσι 
είναι 8ος με 902 ματς, όλα φυσικά τον 
21ο αιώνα, όπως και ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο. Την πρώτη θέση συνδυαστικά 
(20ο και 21ο αιώνα) έχει ο Βραζιλιά-
νος Ροτζέριο Σένι με 1214 παιχνίδια, 
μπροστά από τον Αργεντινό Ξαβιέ  
Ζανέτι (1100), τον Ιταλό, Τζιανλουί-
τζι Μπουφόν (1064) και τον Ισπανό, 
Ικερ Κασίγιας (1048). Στις κατατάξεις 
υπολογίζονται παιχνίδια  σε πρωτά-
θλημα, Κύπελλο, διεθνείς διοργανώ-
σεις και εθνικές ομάδες.

Στις 29 Απριλίου η δίκη 
του Μετσέλντερ

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες κατο-
χής και διακίνησης υλικού παιδικής 
πορνογραφίας θα βρεθεί ο παλαί-
μαχος διεθνής Γερμανός αμυντικός 
Κριστόφ Μετσέλντερ. Η δίκη θα γίνει 
στις 29 Απριλίου στο Ντίσελντορφ 
και μέχρι τότε ο 40χρονος άλλοτε 
παίκτης της Ντόρτμουντ, της Ρεάλ 
Μαδρίτης και της Σάλκε, θα είναι 
ελεύθερος. Σύμφωνα με την εφημερί-
δα “Bild”, τον Μετσέλντερ κατήγγειλε 
η σύντροφός του, όταν της έστειλε 
μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφω-
νο τουλάχιστον 15 φωτογραφίες με 
υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, 
με το οποίο ο Μετσέλντερ συνεργαζό-
ταν εδώ και λίγο καιρό ως σύμβουλος, 
ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συνερ-
γασία του με τον παλαίμαχο άσο, μέ-
χρις ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Απολύθηκε από 
την Κάλιαρι 
ο Ντι Φραντσέσκο

Η εντός έδρας ήττα της περασμένης 
Παρασκευής (19/2) από την Τορίνο, 
«ξεχείλισε το ποτήρι» της δυσαρέσκει-
ας στην Κάλιαρι για τον Εουσέμπιο 
Ντι Φραντσέσκο. Μετά από 16 συνε-
χόμενους αγώνες στη Serie A χωρίς 
νίκη, και με την ομάδα της Σαρδηνί-
ας να βρίσκεται πλέον στη ζώνη του 
υποβιβασμού, η διοίκηση του συλλό-
γου απέλυσε τον 52χρονο τεχνικό, ο 
οποίος είχε αναλάβει το «τιμόνι» μετά 
το τέλος της περασμένης σεζόν.
Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, αντι-
καταστάτης του Ντι Φραντσέσκο θα 
είναι ο επί σειρά ετών τεχνικός της 
ΣΠΑΛ, Λεονάρντο Σεμπλίτσι.

Επιστροφή φιλάθλων 
στα γήπεδα από τις 
17/05 εξετάζει 
η βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση στοχεύει την 
επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα 
στην Αγγλία από τις 17 Μαΐου, εάν 
το επιτρέψει η κατάσταση, με χωρητι-
κότητα έως 10.000 άτομα το μέγιστο, 
όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρω-
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
Το σχέδιο αποσυμπίεσης που πα-
ρουσίασε ο Μπόρις Τζόνσον στους 
βουλευτές, προβλέπει αυτή την ημε-
ρομηνία για την επιστροφή θεατών 
σε αθλητικές εκδηλώσεις, έως και 
το ένα τέταρτο της χωρητικότητας 
των σταδίων, αλλά όχι περισσότερα 
από 10.000 άτομα. Για αθλητικές εκ-
δηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και το 
ήμισυ της χωρητικότητας, χωρίς να 
υπερβαίνουν τα 1.000 άτομα.


