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اخبار
آقای پرز؛ االن چقدر برای رونالدو میدهی؟

فلورنتینو پرز در این فصل حتی دو روز
خوش متوالی هم به چشم ندیده است .روز
خوش او پس از بازگشت زیدان ،با درخشش
رونالدو به اتمام رسید .دوشنبه شب ،بازگشت
زیدان ،فضای متشنج و بحرانی رئال را آرام
کرد اما فصلی که رئال از ابتدا تا به امروز پشت
سر گذاشته ،آینه تمام نمای تصمیمات اشتباه
فلورنتینو پرز است.
روز خوش آقای رئیس ،امشب و با درخشش
رونالدو با پیراهن یوونتوس به اتمام رسید و باز
هم این نکته به او یادآوری شد که اگر تصور
می کرد زندگی بدون رونالدو آسان خواهد بود،
چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است .در عوض
این نکته ثابت شد که رونالدو راه زندگی بدون
رئال را یاد گرفته و اینکه می تواند بدون نشان
کهکشانی هم به زندگی ادامه دهد .تصمیمی
که پرز در تابستان گرفت و رونالدو را با تنها
 ۱۰۰میلیون یورو به رقیبی مستقیم همچون
یوونتوس واگذار کرد ،یک تصمیم اشتباه بود.
یک هدیه باورنکردنی به یوونتوس .تیمی که حاال
با رونالدو این شانس را دارد تا پس از سال ها
قهرمان چمپیونزلیگ شود .راستی پرز حاال برای
جذب دوباره رونالدو چقدر هزینه خواهد کرد؟
این بزرگترین اشتباه تابستانی پرز بود.
اشتباه اول را زمانی مرتکب شد که با جولن
لوپتگی ،سرمربی تیم ملی اسپانیا پیش از جام
جهانی و بدون اطالع فدراسیون قرارداد امضا
کرد .قراردادی که منجر به اخراج لوپتگی ،سه
روز مانده به جام جهانی شد .اشتباه دوم اما
صدور مجوز جدایی رونالدو و حساب کردن روی
بیل به عنوان جانشین  CR7بود.
شب درخشان رونالدو که با ثبت یک هت
تریک ،اتلتیکو را از لیگ قهرمانان بیرون کرد و
بازگشتی بی نظیر را برای یووه رقم زد ،بار دیگر
نشان داد که رونالدو چه پیوند عاشقانه ای با
لیگ قهرمانان دارد .امشب برای پرز ،قطعا شب
تلخی بود اما اتفاق بدتر از این هم ممکن است
رخ دهد؛ اینکه رونالدو با یوونتوس ،روز اول ژوئن
در مادرید و در فینال لیگ قهرمانان حاضر شود.
اتلتیکو از رسیدن به فینال رویایی اش در
واندا متروپولیتانو بازماند .تیم سیمئونه حاال تنها
یک هدف را دنبال خواهد کرد؛ گرفتن قهرمانی
اللیگا از بارسا .اتلتیکو از همان دقیقه اول بازی
در حال دفع توپ بود و تیمی بدون برنامه در
حمله .تجمع در زمین خودی و دفاع همه جانبه
برای حراست از دو گل زده بازی رفت .در شبی
که گریزمان محو شده بود ،تفاوت بزرگ بین
برنده پنج توپ طال با کسی که تنها ادعای فتح
این عنوان را دارد ،به خوبی نمایان شد.
یوونتوس همانطور که رونالدو وعده داده
بود ،به یک چهارم نهایی رسید و خرید  ۳۴ساله
صد میلیونی ،همچنان می تواند به رویاپردازی
برای فتح ششمین لیگ قهرمانان خود ادامه
دهد.
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بازگشت نجاتدهنده به قلعه سیمانی

در شرایطی که مافیای خبری مادرید خود را
برای نوشتن گزارش خبریِ عقد قرارداد مورینیو
با رئال مادرید آماده میکرد ،نیمنگاهی هم به
پوچتینو ،شاید مارویک ،کمی سالگادو و حتی آرسن
ونگر داشت ،ناگهان نام زیدان مطرح شد ،زیزو به
قلعه سیمانی بازگشت و زیر بار مسئولیتی سنگین،
تاریخی و البته شیرین و جذاب رفت .ظهر بود که
وبسایتهای وابسته به «آس» و «مارکا» از پاسخ
منفی زیدان به رئال مادرید نوشتند .آنها مطمئن بودند
که پرس به زیدان پیشنهاد داده اما از آن مطمئنتر آن
که زیزو چراغ سبزی نشان نداده و محال ممکن است
دوباره راهی رئال مادرید شود.
تنها سه ساعت پس از انتشار خبر قطعی به
فرجام نرسیدن زیدان و مادرید« ،مارکا» از قول
منبعی که نامش را فاش نکرده بود و البته آخر شب
مشخص شد ،این منبع حسابدار شماره دوم باشگاه
بوده ،نوشت« :زیدان سرمربی رئال مادرید شد!»
«اسپورت کاتالونیا» نوشت« :رئال مادرید که اللیگا،
جام پادشاهی و لیگ قهرمانان اروپا را از دست داده
بود ،اکنون به سمت مردی دست دراز کرده که در
زمان مربیگری خود هر سه جام را باالی سر برد و
با رئال مادرید به تاریخ ملحق شد .زیدان اکنون به
تیمی برگشته که با آن به اوج رسیده بود و در اوج
با آن خداحافظی کرده بود ».جالب اینجاست که
پرس از کارمند رسمی باشگاه خود خواسته بود تا
با زیدان تماس بگیرد و غرور فلورنتینو اجازه نداده
بود خودش رسما با زیزو تماس داشته باشد.
زیدان اما مشکلش نه غرور بیجا و کودکانه

پرس بود و نه مافیای خبری مادرید ،مشکل او
منطق نداشته این روزهای قلعه سیمانی برنابئو
بود و اولین شرط مرد اخالق در تاریخ باشگاه رئال
مادرید ثبت شد« :با سوالری درست و باشکوه
خداحافظی کنید!» زیدان از مردی که به نمایندگی
از رئال مادرید با او تماس گرفته بود خواست
ترتیبی دهد مراسم باشکوهی ضمن تقدیر و تشکر
از سانتیاگو سوالری برای این مربی زحمتکش
برگزار شود و سوالری البته به این مراسم تن
نداد و در صفحه توئیتری خود از زیدان به خاطر
رعایت اخالق حرفهای تشکر و برای او و مردانش در
ادامه راه آرزوی موفقیت کرد .سوالری البته هنوز

چمپیونز لیگ :تورنمنتی متعلق به رونالدو

ماه پیش در مادرید اتلتیکو تیم کامال برتر زمین بود و یوونتوسی
که هیچ خطری روی دروازهشان ایجاد نکرد را با نتیجه  2-0شکست
داد .دیشب در تورین یوونتوس تیم کامال برتر زمین بود و اتلتیکویی
که هیچ خطری روی دروازهشان ایجاد نکرد را با نتیجه  3-0شکست
داد تا راهی دور یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ شود.
برگشتی
جدال یووه و اتلتی نمونهای کالسیک از یک بازی رفت و
ِ
اروپایی بود و یک بار دیگر نشان داد خارج از خانه بازی کردن در
این مرحله چقدر میتواند دشوار باشد .دلیل برتری نهایی یوونتوس
استفاده بهتر از فرصتهایی بود که در خانه صاحبش شدند ،و البته
داشتن متخصص اول چمپیونز لیگ ،کریستیانو رونالدو.
انگار از همان ابتدا مشخص بود اگر قرار باشد یوونتوس با بازگشتی
بزرگ صعود کند ،این رونالدو خواهد بود که قلب اتلتی را خواهد
شکست ،تیمی که همیشه از این ابرستاره پرتغالی ضربه خورده .فقط
در نظر بگیرید که چهار هتتریک آخری که اتلتی متحمل شده همه
به دست رونالدو بوده .رونالدو در این شب هم با دو ضربه سر کالسیک
یوونتوسی در این فصل ،و یک ضربه پنالتی هشتمین هتتریکش در
این تورنمنت را به ثبت رساند و بیانکونری را به جمع هشت تیم پایانی
رساند .تنها بازیکنی که به اندازه شماره هفت سابق منچستر یونایتد
و رئال مادرید در چمپیونز لیگ هتتریک کرده لیونل مسی است .در
آماری دیگر اما رونالدو  63گل در بازیهای حذفی این تورنمنت زده،
عددی که برای مسی تنها  40است.

آقای پرز؛ االن چقدر برای رونالدو میدهی؟

فلورنتینو پرز در این فصل حتی دو روز خوش متوالی هم به چشم ندیده
است .روز خوش او پس از بازگشت زیدان ،با درخشش رونالدو به اتمام رسید.
دوشنبه شب ،بازگشت زیدان ،فضای متشنج و بحرانی رئال را آرام کرد اما فصلی
که رئال از ابتدا تا به امروز پشت سر گذاشته ،آینه تمام نمای تصمیمات اشتباه
فلورنتینو پرز است.
روز خوش آقای رئیس ،امشب و با درخشش رونالدو با پیراهن
یوونتوس به اتمام رسید و باز هم این نکته به او یادآوری شد که اگر
تصور می کرد زندگی بدون رونالدو آسان خواهد بود ،چه اشتباه بزرگی
مرتکب شده است .در عوض این نکته ثابت شد که رونالدو راه زندگی
بدون رئال را یاد گرفته و اینکه می تواند بدون نشان کهکشانی هم به
زندگی ادامه دهد .تصمیمی که پرز در تابستان گرفت و رونالدو را با
تنها  ۱۰۰میلیون یورو به رقیبی مستقیم همچون یوونتوس واگذار کرد،
یک تصمیم اشتباه بود .یک هدیه باورنکردنی به یوونتوس .تیمی که
حاال با رونالدو این شانس را دارد تا پس از سال ها قهرمان چمپیونزلیگ
شود .راستی پرز حاال برای جذب دوباره رونالدو چقدر هزینه خواهد
کرد؟
این بزرگترین اشتباه تابستانی پرز بود .اشتباه اول را زمانی مرتکب شد
که با جولن لوپتگی ،سرمربی تیم ملی اسپانیا پیش از جام جهانی و بدون اطالع
فدراسیون قرارداد امضا کرد .قراردادی که منجر به اخراج لوپتگی ،سه روز مانده
به جام جهانی شد .اشتباه دوم اما صدور مجوز جدایی رونالدو و حساب کردن
روی بیل به عنوان جانشین  CR7بود.
شب درخشان رونالدو که با ثبت یک هت تریک ،اتلتیکو را از لیگ
قهرمانان بیرون کرد و بازگشتی بی نظیر را برای یووه رقم زد ،بار دیگر
نشان داد که رونالدو چه پیوند عاشقانه ای با لیگ قهرمانان دارد .امشب
برای پرز ،قطعا شب تلخی بود اما اتفاق بدتر از این هم ممکن است رخ
دهد؛ اینکه رونالدو با یوونتوس ،روز اول ژوئن در مادرید و در فینال لیگ
قهرمانان حاضر شود.
اتلتیکو از رسیدن به فینال رویایی اش در واندا متروپولیتانو بازماند .تیم
سیمئونه حاال تنها یک هدف را دنبال خواهد کرد؛ گرفتن قهرمانی اللیگا از
بارسا .اتلتیکو از همان دقیقه اول بازی در حال دفع توپ بود و تیمی بدون
برنامه در حمله .تجمع در زمین خودی و دفاع همه جانبه برای حراست از دو
گل زده بازی رفت .در شبی که گریزمان محو شده بود ،تفاوت بزرگ بین برنده
پنج توپ طال با کسی که تنها ادعای فتح این عنوان را دارد ،به خوبی نمایان شد.
یوونتوس همانطور که رونالدو وعده داده بود ،به یک چهارم نهایی رسید
و خرید  ۳۴ساله صد میلیونی ،همچنان می تواند به رویاپردازی برای فتح
ششمین لیگ قهرمانان خود ادامه دهد.

موضع رسمی اعالم نکرده اما از باشگاه رئال مادرید
پیشنهاد دستیاری زیدان را دریافت کرده هرچند
کمی بعید به نظر میرسد اما در محیط فوتبال این
حرف چندان دور از ذهن نیست .نباید فراموش
کنیم که سوالری به برخی مشکالت بین خود
و بازیکنانی نظیر ایسکو ،مارسلو و راموس دامن
زد و در این لجبازی عجیب ،هرگز کوتاه نیامد و
دلخوری راموس یا مارسلو در این روزها چیز کمی
نیست و هرگز در جدایی سوالری از مادرید بیتاثیر
نبوده است.
به این ترتیب ،مدت زمان تعطیالت زیدان
بزرگ 284 ،روز طول کشید و او با لبخندی که

میشد برایش یک کتاب نوشت ،بار دیگر در سالن
کنفرانس خبری برنابئو حاضر شد و برابر خبرنگاران
با همان گویش اسپانیایی آغشته به فرانسوی ،گفت:
«نمیتوانستم نه بگویم ،اهالی خانه من ،مرا صدا
کردند و من برگشتم ،قضیه ساده بود و نیازی نبود
بیشتر فکر کنم .به خانواده خود رسیدم ،استراحت
کردم و فرزندان و والدینم را به اندازه کافی در کنار
خود داشتم ،اکنون وقت کار فرا رسیده و من عطش
خاصی برای لذت بردن از فوتبال دارم .فوتبال من
سپید رنگ است و با این تیم سپید دوباره به اوج
خواهیم رسید .در این مورد تردیدی ندارم ».زیدان
در مرتبه اول مربیگری خود نیز جای بنیتس و تیم
بحران زده او را گرفت و مشکالت را چنان حل کرد
که دنیای فوتبال انگشت به دهان ماند.
اکنون بار دیگر زیدان از راه رسیده و البته
برای درخشش در این فصل کامال دیر به نظر
میرسد ،مادرید همه چیز را از دست داده و
مشخص است که خواسته جدی رئال مادرید از
زیدان صعود در جدول ،کسب سهمیه اروپایی و
باز گرداندن بخش قابل توجهی از آب رفته از جوی
است .فتح سه لیگ قهرمانان اروپا ،یک اللیگا ،دو
جام باشگاههای جهان ،دو سوپر جام اروپایی و یک
سوپر جام اسپانیایی بخشی از دوران طالیی زیدان
و مردانش بود که باز هم قابل تکرار است اما طبیعتا
برای فصل آینده .زیدان که در عرصه شایعات تا
مرز مربیگری منچستریونایتد هم پیش رفته بود،
بار دیگر به رئال مادرید بازگشت تا در خانه خود به
مربیگری ادامه دهد.

جدا از رونالدو ،مکس الگری هم نقشی کلیدی در این پیروزی
بزرگ داشت .الگری برابر تیمی که فوتبالی به شدت دفاعی و
کسالتبار بازی میکرد ،شجاعت خودش را نشان داد .دیگو سیمئونه
تیمش را عمال با سیستم  4-4-2-0به زمین فرستاده بود ،چون آلوارو
موراتا و آنتوان گریزمن فاصله زیادی با دروازه یوونتوس داشتند .در
نقطه مقابل میزبان بازی را با سیستم  4-3-3شروع کرد ،اما در
همان دقیقه دوم بود که امره جان به ژوائو کانسلو اشاره کرد تا به
خط حمله اضافه شود ،در حالیکه خودش نقش مدافع مرکزی سوم
را به عهده گرفت .بدین ترتیب سیستم یوونتوس عمال به 3-4-3
تغییر شکل داد.
رویکرد و هدف اصلی شاگردان الگری از همان ابتدای بازی
مشخص بود :ارسال توپهای بلند به تیر دو برای رونالدو .گل اول
را فدریکو برناردسکی از این راه برای رونالدو ساخت و گل دوم را
کانسلو .اصال عجیب نبود که سانتیاگو آریاس ریزنقش توان مقابله با
رونالدو روی هوا را نداشته باشد ،بازیکنی که در بازی رفت اصال در
زمین حضور نداشت و برای بازی برگشت فقط مصدومیتهای اتلتی
بود که سیمئونه را مجبور به استفاده از او کرد.
بعد از اینکه ساعت داور بازی ،با اتکا به تکنولوژی خط دروازه،
گل دوم رونالدو را قبول کرد ،صحنهای که در ابتدا به نظر میرسید با
مهاری معجزهآسا از سوی یان اوبالک همراه شده ،الگری میتوانست
با رویکردی محافظهکارانه تیمش را عقب بکشد تا از خوردن گل

خانگی که شرایط را دوباره برایشان دشوار میکرد جلوگیری کند.
برعکس اما الگری پائولو دیباال را به جای لئوناردو اسپیناتزوال ،مدافع
چپی که شب بسیار خوبی را هم پشت سر گذاشته بود ،به زمین
فرستاد و تیمش را تهاجمی کرد .الگری حتی مویزی کین جوان را هم
به زمین فرستاد ،پدیده جوانی که نزدیک بود گل سوم را خودش بزند.
اما در یک شب بزرگ اروپایی ،قطعا این رونالدوست که قهرمان
اول قصه میشود .خطای آخل کورئا روی برناردسکی یک پنالتی را برای
بیانکونری به همراه آورد تا رونالدو با ثبت 52اُمین هتتریک تمام دوران
فوتبالش تیمش را به درو بعد بفرستد« :یوونتوس به همین خاطر من را
به خدمت گرفته ،برای شبهایی جادویی مثل امشب».

شماره 2698

اخبار
کلید کسب چهارگانه :آمادگی آگوئرو

سرخیو آگوئرو در جریان پیروزی 7-0
تیمش برابر شالکه دو بار دروازه حریف آلمانی را
باز کرد تا آمار گلهای خانگیاش در سال 2019
را به عدد  11برساند .برای درک شگفتانگیز
بودن این آمار در نظر بگیرید که منچستر یونایتد
در همین بازه زمانی تنها  9گل در اولدترافورد
زده است .آگوئرو با آرامش و اعتماد به نفس
کامل گل اولش را از روی نقطه پنالتی و با یک
ضربه چیپ به ثبت رساند و در پروسه پدید
آمدن فرصت گل دومش هم شرکت داشت تا
نشان دهد تحت آموزههای پپ گواردیوال چقدر
فوتبالش پیشرفت کرده و دیگر صرفا یک مهاجم
باکس به حساب نمیآید.
گواردیوال این روزها اتکای زیادی به مهاجم
آرژانتینیاش دارد .پس عجیب نبود که آگوئرو در
دقیقه  63بازی دیشب ،وقتی دیگر تکلیف صعود
مشخص شده بود زمین را ترک کرد .شماره 10
سیتی برای کمک به تیمش در راه رسیدن به
چهارگانه رویایی نیاز به استراحت تا جای ممکن
دارد .او از  20ژانویه به بعد  999دقیقه در زمین
بوده ،یعنی  13بازی در بازه زمانی  52روزه .تنها
نگرانی پپ و سیتی از همین تعداد بازیهای
زیاد و امکان خستگی و مصدومیت آگوئرو برای
هفتههای حیاتی پایانی فصل است.
البته پپ روی نیمکت گابریل ژزوس را به
عنوان جانشین مستقیم آگوئرو دارد ،مهاجمی
برزیلیای که دیشب هم بعد از ورود به زمین
گل زد و به احتمال خیلی زیاد شنبه در بازی
جام حذفی مقابل سوانزی در ترکیب اصلی قرار
خواهد گرفت .فاصله بین این بازی و بازی بعدی
سیتی در لیگ ،در خانه فوالم ،دو هفته است.
بعد از بازگشت به لیگ آگوئرو باید به
همین فرم ایدئالش ادامه دهد .مهاجم کهنهسوار
سیتیزنها که با آن گل دقیقه 96اش مقابل کوئینز
پارک رنجرز ،دوران جدید آبیپوشان منچستر
در فوتبال انگلیس را رقم زد ،در ابتدای ورود
گواردیوال به اتحاد با آیندهای نه چندان مطمئن
روبرو بود .خرید ژزوس و نیمکتنشینیهای
گهگاه آگوئرو باعث شد تا خیلیها به این باور
برسند که ستاره سابق اتلتیکو مادرید بازیکنی از
جنس تیمهای گواردیوال نیست .اما آگوئرو خیلی
زود خودش را با شرایط جدید تطبیق داد و حاال
بدل به کلیدیترین مهره پپ در راه رسیدن به
یک افتخار جاودانه شده است.پل دیکوف ،مهاجم
سابق سیتی ،درباره جایگاه آگوئرو و ذهنیت کلی
این تیم در این فصل میگوید« :مردم مدام از هم
میپرسند آیا آنها قادر به فتح چهارگانه خواهند
بود؟ آیا بردن لیگ برایشان مهمتر است یا فتح
چمپیونز لیگ؟ نکته مثبت از نظر من اینجاست
که منچستر سیتی تیمی است که فقط به بردن
بازی بعدی فکر میکند .بازیکنان این تیم نه از
قهرمانی در لیگ حرف میزنند و نه از قهرمانی در
چمپیونز لیگ .ذهنیت آنها بر این است که فعال
بازی بعدی را ببریم تا ببینیم به کجا میرسیم».

