ورزش
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اخبار
تحلیل روز؛ ستین مربی بعدی بارسلونا؟

در ماههای اخیر نام کیکه ستین به خاطر نتایج
خوبی که با رئال بتیس کسب کرده بیش از پیش
برسرزبانها افتاده است .تیم او با سبک خاص خود
برپایه دراختیار گرفتن مالکیت توپ و ارائه بازیهای
تماشایی ،بازی می کند و همین باعث شده تا این
تیم بتواند خودش را به رده های باالیی جدول اللیگا
برساند و بردهای ارزشمندی مثل پیروزی در نوکمپ
را کسب کند .در این میان رسانه های ورزشی
اروپایی ،بارها به تمجید از این سرمربی اسپانیایی
روی نیمکت مربیگری بتیس پرداخته اند و حاال وب
سایت بی بی سی ،از ستین به عنوان پدیده جدید
اسپانیاییها در دنیای سرمربیگری گزارشی را منتشر
کرده.دراین مقاله که به قلم اندی وست نوشته شده،
از سرمربیان اسپانیایی والتینی که در سالهای اخیر
در لیگ برتر انگلیس به موفقیت رسیده اند ،نام برده
شده (پپ گواردیوال ،رافا بنیتس ،مائوریسیو پوچتینو،
اونای امری و )..و در ادامه به آنالیز عملکرد کیکه
ستین پرداخته شده .در ماه های اخیر بارها نام ستین
با نام باشگاه بارسلونا مرتبط شده و از او به عنوان
یکی از گزینه های هدایت تیم کاتاالن یاد شده .بی
بی سی در گزارش خود ،به کارنامه مربیگری این
سرمربی  60ساله پرداخته و به پیشرفت آرام ولی
مداوم و باثبات او دردنیای مربیگری اشاره کرده.
اولین تجربه مربیگری او با تیم گمنام لوگوبود که با
ستین توانست در رقابتهای لیگ دسته دوم اسپانیا به
ثبات خوبی برسد .پس از آن عملکرد موفق ستین در
الس پالماس مورد ارزیابی قرار گرفته« :الس پالماس
در چند فصل حضور ستین دراین تیم با او پرواز
کرد ».و همین موفقیت باعث شد تادرهای باشگاه
بتیس به روی او باز شوند« :ستین باالفاصله روند
موفقیت در بتیس را شروع کرد ».و با این تیم سهمیه
حضور در لیگ اروپا را کسب نمود «:ستین می تواند
بتیس را به لیگ قهرمانان اروپا برساند و به سمت
موفقیت سوق دهد تا آنها یک بار دیگر اولین جام
قهرمانی شان از سال  2005به بعد را فتح کنند».
آخرین جام قهرمانی بتیس در سال  2005و در
ورزشگاه بیسنته کالدرون در فینال جام حذفی مقابل
اوساسونا به دست آمده بود .بخش اصلی این گزارش،
مقایسه ستین با گواردیوالست که در آن صحبتهایی
از یوهان کرویف و تاثیر عمیقی که برروی ستیئن
داشته ،صحبت به میان می آید« :فلسفه فوتبالی
ستین کامال از تیمهای یوهان کرویف گرفته شده؛ او
در دورانی که فوتبال بازی می کرد ،بارها رو درروی
بارسایی که کرویف هدایتش را برعهده داشت قرار
گرفته بود؛ شجاعت ،تکنیک و مالکیت توپ از جمله
اصول فوتبالی تیمهای ستین هستند .او و تیمهایش
برای گرفتن توپ ،ریسک زیادی می کنند و بازی را
از خط دفاع مدیریت می کند .مارک بارترا و مندی
هم از جمله اولین بازیکنانی هستند که حرکات تیم
را استارت می زنند ».در ادامه این گزارش از خواکین
سانچس کاپیتان بتیس نیز به عنوان یکی از ارکان
اساسی تیم ستین یاد شده «:او با بازی کردن زیر
پرچم بتیس توانسته سالهای عمر ورزشی اش را
افزایش دهد».
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مترجم :سیدعلی بلندنظر

بارسلونا ،لیونل مسی بهترین بازیکن تاریخ
را دارد و زوجش در خط حمله ،لوییس سوارس
چیزی کم ندارد .این دو با نبوغ ذاتی خود
بارسلونا را به پیروزی  ۱-۲مقابل تیم فوقالعاده
ختافه رساندند تا با پنج امتیاز اختالف در صدر
جدول اللیگا قرار بگیرد ضمن اینکه با باخت
خانگی رئال مادرید مقابل رئال سوسیداد ،فاصله
رقبای همیشگی به  10امتیاز رسید .کریستیانو
رونالدو رفته ،لوکا مودریچ و مارسلو مسن و
خستهاند ،گرت بیل مصدوم است و تقریبا هیچ
کس روی فرم نیست و این یعنی غولهای
سفید کسی را در زمین ندارند که مثل مسی
و سوارس جادو کنند و تیم را از مهلکه نجات
دهند .برای همین است که در رده پنجم هستند
و در گرد و غبار کنار نیمکت ،سانتیاگو سوالری
دستهایش را بی فایده تکان میدهد و کاری از
پیش نمیبرد.
کیفیت در کولیسئوم آلفونسو پرس در
مسابقهای که ختافه شروع خیلی خوبی داشت،
حرف اول را زد .شاید به خاطر خطای آرتورو
ویدال روی آنخل رودریگس باید پنالتی برایشان
میگرفتند ،یک گل عالی زدند که به دلیل خطا
روی کلمان النگله مردود اعالم شد و به طور کل،
اوایل بازی را در اختیار داشتند .با دومین خط
دفاعی برتر اللیگا ،ختافه میخواست در شب سرد
پایتخت قهرمان را حسابی به دردسر بیندازد اما
تیم خوش ترکیب و سختکوش خوسه بورداالس

جای خالی ستارههای جادویی

هر هفته مجبور نیست با بازیکنی در اندازه مسی
روبهرو شود.
فوقستاره آرژانتینی روی توپی که از آسمان
آمده بود ،همزمان دو مدافع و دروازهبان ختافه را
محو کرد و از زاویهای تنگ گل زد؛ آمیزهای از
سرعت ،تکنیک و فرصت طلبی که کمتر بازیکنی
در جهان میتواند چنین ترکیب طالیی ایجاد کند
و گل بزند.
گل دوم هم همینطور .ختافه چندان
فرصتهای مسلم گلزنی به بارسلونا نمیداد
بنابراین مهاجم اروگوئهای کار دیگری را
امتحان کرد و از بیرون محوطه جریمه با شوتی
سرضرب و دقیق نتیجهای را برای ختافه رقم

زد که سزاوارش نبود .میزبان یکی از گلها را
قبل از پایان نیمه اول پاسخ داد و خیمی ماتا
دقایقی بعد از آنکه تیمش تیرک دروازه بارسا را
به لرزه درآورد ،گل زد .ختافه با حمالت زهردار
خود بارسلونا را به هم ریخت و شاید در یک
بازی دیگر با این حمالت گل تساوی را بزند
بخصوص توسط گلزن خود که یک بار مارک
آندره تراشتگن را دریبل زد و توپ را مقابل
دروازه خالی به بیرون زد.
اما ستارههای کالس جهانی بارسلونا برای
پیروزی مدافع عنوان قهرمانی کافی بودند و
با توجه به تساوی یک بر یک اتلتیکومادرید و
سویا ،تیمهای دوم و سوم جدول ،توانست ۵
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اخبار
امتیاز پیش بیفتد .آنچه رئال کم داشت ،کیفیت
بود در همه جای زمین به استثنای تیبو کورتوآ.
شاید هم بتوان در میان بازیکنانی که به پیشرفت
نیاز دارند ،وینیسوس جونیور را کنار گذاشت که
دویدنها و تکنیکش تنها نقطه مثبت و امیدبخش
برای هواداران حاضر در سانتیاگو برنابئو بود؛ در
عین حال ،اتکا به یک بازیکن  ۱۸ساله غیرقابل
پیشبینی چندان استراتژی مطمئنی نیست.
صندلیهای خالی ورزشگاه توی ذوق میزند،
هواداران به تیم پشت کردهاند و ابرهای تیره بر
تیم این فصل سایه انداختهاند .از سوالری درباره
هواداران که نارضایتی خود را صریحا اعالم میکنند،
برای بازیکنانی که اشتباه میکنند ،سوت و هو
دارند و حتی از فلورنتینو پرس میخواهند استعفا
کند ،سوال شد و گفت« :آنها را برمیگردانیم ».این
اوضاعی نیمه بحرانی برای رئال مادرید محسوب
میشود اما دراماتیک و غیرمنتظره نیست چون
قابل پیشبینی بود چنین اتفاقی رخ دهد.
فصل قبل یک کیلومتر دورتر از بارسلونا
در اللیگا قرار گرفتند حال آنکه هنوز رونالدو را
داشتند .اگرچه این پرتغالی هرگز مثل همتای
آرژانتینیاش نبود اما آنقدر نزدیک بود که در یک
هوا تنفس کند و به اندازهاش توپ طال ببرد .رئال
مادرید بعد از این شکست خانگی اعالم کرد براهیم
دیاس به جمعشان ملحق شده اما بازیساز سابق
منچسترسیتی تنها استعداد و ظرفیت نه قدرت
الزم برای متحول کردن باشگاه و داعیه قهرمانیاش
را دارد در حالی که از همین حاال رئال باید قید
قهرمانی را بزند.

میلیتائو :هدف لیورپول و یونایتد در ژانویه
پورتو  ۹بازی گذشته در لیگا ناش را با پیروزی پشت سر گذاشته
و حاال شش امتیاز با تیم دوم جدول فاصله گرفته تا امید زیادی به
دفاع از عنوان قهرمانیاش در فصل گذشته پیدا کند .آخرین شکست
پورتو در لیگ پرتغال مربوط به باخت  ۱-۰در خانه بنفیکا در ابتدای
ماه اکتبر میشود .این شکست انگیزهای مضاعف به پورتوییها داد تا
در ادامه راه تمام حریفان را یکی پس از دیگری از پیش روی بردارند.
مشکلی که اما معموال برای تیمهای پرتغالی وقتی اوج میگیرند
پیش میآید ،حفظ ستارههایشان است .در تابستانی که گذشت موسا
مارگا و یاسین براهیمی به شدت مورد عالقه وستهم قرار داشتند.
یک سال قبلش هم چلسی به دنبال به خدمت گرفتن الکس تلس
با پرداخت  ۲۰میلیون پوند بود .این چرخهایست که برای پورتو و
اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا همیشه ادامه داشته و ادامه خواهد
داشت .و حاال نوبت به ادر میلیتائو رسیده.
میلیتائوی  ۲۰ساله در این تابستان از سائو پائولو راهی پورتو شد.
او که در برزیل معموال نقش دفاع راست را بازی میکرد ،با تشخیص
سرجیو کونسیسائو ،مربی پورتو ،به مرکز خط دفاعی منتقل شد و به
قدری سریع در این پست جدید جا افتاد که حاال به عنوان بهترین
مدافع مرکزی لیگا ناش ،از سوی هواسکورد ( ،)۷.۴۶شناخته میشود.
نمایشهای چشمگیر میلیتائو در استادیو دراگائو باعث شده تا
منچستر یونایتد و لیورپول حاال مشتریهای جدی او در ژانویه باشند.
پورتو بابت خرید این پدیده برزیلی فقط  ۳.۶میلیون پوند خرج کرد ،در

حالیکه بند رهایی قرارداد او  ۴۲.۵میلیون پوند است .فروش او با همین
قیمت در زمستان سود بسیاری برای این باشگاه بزرگ پرتغالی خواهد
داشت ،سودی که البته ممکن است در آینده و با پیشرفت بیشتر میلیتائو،
باالتر هم برود.
نوع بازی محکم و گاهی خشن میلیتائو باعث مقایسه او با پپه شده.
در  ۱۳بازیای که این فصل میلیتائو در ترکیب اصلی پورتو به زمین رفته
فقط و فقط یک بار دریبل خورده و  ۱۹بار اقدام به تکل زدن کرده که
تنها در یک بارش ناموفق بوده .سبک بازی او البته خطاهای زیادی هم با
خودش به همراه میآورد .میلیتائو این فصل  ۲۱بار مهاجمین حریف را با
خطا متوقف کرده ،آماری که با باال رفتن سن و تجربهاش میتواند بسیار
پایینتر بیاید .میلیتائو با سرعت خودش در مقابله با ضدحملههای حریفان
باعث شده تا تیمش در  ۱۳بازی با او فقط پنج گل بخورد.
نقطه ضعف بازی میلیتائو شاید قد کوتاهش برای یک مدافع
مرکزی باشد ،آن هم مدافعی که تیمهای لیگ برتری دنبالش هستند.
البته میلیتائو این فصل در  ۶۷.۲درصد از جدالهای هواییاش موفق
بوده که با توجه به قامتش ،آماری مناسب برایش به حساب میآید.
از منظر بازیسازی هم میلیتائو این فصل  ۸۳.۴درصد پاسهایش را
به مقصد رسانده ،آماری که قطعا جای پیشرفت در آینده دارد .شاید
یک مدافع بلندقامت و باتجربهتر بتواند به عنوان زوج میلیتائو کمک
زیادی به این پیشرفت بکند.
نکته هشداردهنده البته درباره میلیتائو ،تجربه ناموفق منچستر

سیتی با الیاکیم مانگاال بود .مانگاال هم مثل میلیتائو در قلب خط
دفاعی پورتو درخشیده بود ،اما انتقال او در سال  ۲۰۱۴به لیگ برتر
هرگز نتیجهای که سیتیزنها انتظارش را داشتند را با خودش نداشت.
با این وجود گویا پپ گواردیوال حتی پیش از رفتن میلیتائو به
پورتو بازیهای او را تحت نظر داشته و بهش عالقه پیدا کرده ،به
خصوص اینکه این مدافع برزیلی هم میتواند در سمت راست خط
دفاعی بازی کند و هم اگر الزم باشد در مرکز خط میانی .با توجه به
کیفیاتی که این فصل از میلیتائو دیدیم میتوان آیندهای درخشان
برای او پیشبینی کرد ،چه در همین زمستان راهی لیگ برتر شود و
چه تا تابستان برای ترنسفری بزرگ صبر کند.

رکوردشکنی
بنزما در رئال پس از ده سال

کریم بنزما در سن سی و یک سالی ،فشرده
ترین فصل حضورش در رختکن رئال مادرید را
پشت سرمی گذارد؛ جدایی کریس رونالدو از
رئال و کمبود نیروهای تهاجمی در رختکن تیم
مادریدی و مصدومیت های متعدد بازیکنان این
تیم به ویژه در خط حمله باعث شده تا بنزما
تبدیل به یکی از کلیدی ترین مهره های رئال
مادرید در ابتدا زیر نظر لوپتگی و حاال زیر نظر
سوالری شود.
ده فصل بعد از پیوستن بنزما به رئال
مادرید ،او بیش از هر فصل دیگری در
ترکیب تیمش قرار می گیرد و به ندرت
پیش می آید تا بنزما را روی نیمکت ذخیره
ها ببینیم و این درحالی است که در فصول
پیشین ،بارها پیش می آمد که این مهاجم
فرانسوی بازی را از روی نیمکت ذخیره ها
شروع کند.
شاید این حضورهای پی درپی
درترکیب اصلی تیم ،کریم را خسته کرده
باشد؛ او حتی فرصت نفس کشیدن ندارد و
رسما درتمامی دقایق بازیها توسط سوالری
به زمین فرستاده می شود .فقط در بازی
برگشت رئال مادرید مقابل ملیا در جام
حذفی بود که سوالری به او استراحت داد
و این تنها دیداری بود که بنزما در 30
دیداری که رئال تا به اینجای فصل برگزار
کرده ،به استراحت پرداخت.
بنزما در پنج ماه اخیر ،دراکثر مواقع در
ترکیب تیمش بوده و مجموعا  2291دقیقه
در  29بازی برای رئال به میدان رفته و
درطول ده فصل حضورش در رئال هرگز
سابقه نداشته که دربرهه زمانی مشابهی
تا این اندازه درترکیب تیم حضور داشته
باشد .از این حیث کریم بنزما رکورد جالب
توجهی را ثبت کرده .در روز نهم ژانویه و
آخرین بازی برگزار شده رئال مادرید مقابل
لگانس ،بنزما در ترکیب اصلی بود و بدین
ترتیب رکورد دقایق حضورش در ترکیب
تیم مادریدی شکسته شد.
این دومین فصلی است که بنزما با
پیراهن رئال مادرید ،درماه ژانویه یک
فصل از مرز  2000دقیقه حضور در زمین
عبور کرده .اولین بار در فصل 2014-15
(دومین فصل حضور آنچلوتی در رئال) بود
که او تا روز  9ژانویه مجموعا  2077دقیقه
برای رئال بازی کرده بود و دراین فصل ،آن
رکورد را پشت سرگذاشته است.
بنزما در سن  31سالگی 1000،دقیقه
بیشتر از حضورش درترکیب رئال در یک فصل
کامل (درفصل  )2009-10و زمانی که تنها 21
سال داشت بازی کرده .در آن فصل و در اوایل
ماه ژانویه بنزما  1200دقیقه درترکیب تیمش
قرار گرفته بود.

