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اخبار
عالقه پپ به رودری :بوسکتسی جوان

رودری تابستان پیش با مبلغ  20میلیون
یورو از ویارئال راهی اتلتیکو مادرید شد ،یا به
عبارت بهتر به این باشگاه بازگشت .اتلتی سال
 2013در تصمیمی عجیب رودری را به خاطر
ضعف فیزیکی بازیکن آزاد اعالم کرده بود .با
وجود این ضربه روحی ،او دو سال بعد خودش
را کم کم به ترکیب اصلی ویارئال نزدیک کرد و
از اینجا بود که سیر صعودی این هافبک بسیار
مستعد شروع شد.
اواخر سال  2015رودری برای اولین بار
در ترکیب تیم اصلی ویارئال به زمین رفت،
برابر اوئسکا در کوپا دل ری .چند ماه بعد ،در
آوریل  2016این فرصت در ال لیگا هم نصیب
رودری شد و او برابر رایو وایکانو در ترکیب اصلی
تیمش قرار گرفت .همان  20دقیقه اول برای من
کافی بود تا استعداد باالی این بازیکن را ببینم.
بازیخوانی در بعد دفاعی و ضربات هوشمندانه
اولی که به توپ میزد من را یاد جوانیهای
سرخیو بوسکتس انداخت.
نکته عجیب اینجاست که چرا هیچکدام
از تیمهای لیگ برتر وقتی بند رهایی قرارداد
او با ویارئال  20میلیون بود سراغش نرفتند.
حاال منچستر سیتی اگر در خرید او جدی
باشد باید سه برابر این مبلغ را به اتلتی بدهد.
رودری بعد از سه فصل درخشش در ویارئال به
اتلتی بازگشت ،وقتی که تنها یک بازی ملی در
کارنامهاش میدید .او در فصلی که گذشت پنج
بار دیگر هم پیراهن ال روخا را به تن کرد و
بدل به یکی از کلیدیترین مهرههای دیگو
سیمئونه شد .برعکس بسیاری بازیکنان جوان
دیگر که در سالهای اخیر موفق نشدند اعتماد
ال چولو را کسب کنند ،رودری از همان روزی
اول خودش را به مربی سختگیرش ثابت کرد
و چونان پیشرفتی چشمگیر داشت که حاال 60
میلیون یورو برایش به هیچ وجه قیمتی باال به
نظر نمیرسد .در میان مشتریان رودری در این
تابستان سیتی گزینه اول به حساب میآید .پپ
گواردیوال دو فصلی است که دنبال پیدا کردن
جانشینی مطمئن و بلندمدت برای فرناندینیو
میگردد ،هافبک دفاعی و برزیلیاش که به
تازگی  34ساله شده .البته پر کردن جای خالی
فرناندینیو اصال کار سادهای نیست .شاید بین تمام
بازیکنان تیمی که پپ ساخته او تنها مهره بدون
جانشین در اسکواد سیتیزنها باشد .اما استعداد
و تواناییهای باالی رودری گویا گواردیوال را تا
حد زیادی قانع و به تصمیم نهاییاش نزدیک
کرده است.اما رفتن رودری میتواند ضربه بزرگ
دیگری بر پیکره اتلتی باشد ،باشگاهی که در
این تابستان با پایان دوران و نسلی از بهترین
بازیکنانش روبرو شده است .آنتوان گریزمن به
نظر راهی بارسلونا خواهد شد ،لوکا هرناندز به
بایرن مونیخ پیوسته و دیگو گودین ،خوان فران و
فیلیپه لوئیس هم همه فصل بعد در باشگاههایی
دیگر به فوتبالشان ادامه خواهند داد.
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انتظار میالنی مدرن با جامپائولو

میالن در دوران گذار به سر میبرد و تغییر و
تحوالت زیادی پشت سر میگذارد .لئوناردو از جمع
روسونری جدا شده تا پائولو مالدینی ،زونیمیر بوبان
و ریکی ماسارا مدیریت باشگاه را بین خودشان
تقسیم کنند .مارکو جامپائولو هم روی نیمکت
جانشین جنارو گتوزو شده ،مربیای که شاید
بودجه چندانی برای ساختن تیمی جدید نداشته
باشد ،اما از قابلیت استفاده از بازیکنان اسکواد
حال حاضرش برای اجرای ایدههای تاکتیکیاش
برخوردار است.
میالن از سال  ۲۰۱۳به بعد رنگ چمپیونز لیگ
را ندیده و بازگشت به سطح اول فوتبال اروپا را سال به
سال سختتر از گذشته میبیند .تمام رقبای روسونری
برای فصل آینده خودشان را تقویت کردهاند .آنتونیو
کونته ،مائوریتزیو ساری و پائولو فونسکا ،مربیان جدید
اینتر ،یوونتوس و رم هستند .کارلو آنچلوتی فصل
دومش را روی نیمکت ناپولی تجربه خواهد کرد.
جانپیرو گاسپرینی به هدایت آتاالنتایی ادامه خواهد
داد که سهمیه چمپیونز لیگ را برای اولین بار در
تاریخش به دست آورده و سود مالی بسیاری از این
بابت خواهد کرد.
تقریبا تمام تیمهای مدعی سری آ حاال روی
به فوتبال هجومی ،مبتنی بر پاسهای کوتاه و پرس
پرفشار و باالی حریف آوردهاند ،مدی که میالن
با جامپائولو قادر به دنبال کردنش خواهد بود.
فلسفه فوتبالی جامپائولو اتفاقا همخوانی زیادی
با رئیس سابق میالن ،سیلیو برلوسکونی دارد که
همیشه دوست داشت تیمش با دو مهاجم و یک
ترکوارتیستا (شماره  )۱۰بازی کند.

جامپائولو در سمپدوریا و پیش از آن در
امپولی ،معموال از سیستم  ۴-۳-۱-۲استفاده
میکرد .همین سیستم بود که فصل پیش باعث
اوج گرفتن فابیو کوالیارالی  ۳۶ساله شد و او را
باالتر از چیرو ایموبیله و کریستیانو رونالدو به مقام
آقای گلی لیگ رساند .سیستم تیمهای جامپائولو
معموال بر مبنای استفاده بیشتر از میانه زمین با
اتکا به دو مهاجم مرکزی بوده .در سمپدوریا گرگوار
دفرل زوج اصلی کوالیارال بود ،زوجی که میتوان
تصور کرد در میالن کریژتوف پیانتک و پاتریک
کوترونه بسازند.
پیانتک و کوترونه هر دو بازیکنانی هستند که
به سبک بازی جامپائولو میخورند ،مهاجمینی که

با فیزیکالیته باالی خودشان مدام مدافعین حریف
را تحت فشار قرار میدهند و باعث ارتکاب آنها به
اشتباهات سرنوشتساز میشوند.
پست کلیدی دیگر برای تیمهای جامپائولو
هافبک شماره  ۱۰است .این نقش را در سمپ
بیشتر ریکاردو ساپونارا ،یا گاستون رامیرز به عهده
میگرفتند .در جمع روسونری هم مهرههای حضور
دارند که قادر به اجرای این نقش باشند ،بازیکنان
خالقی چون هاکان چالهاناغلو ،لوکاس پاکتا،
سوزو و سامو کاستیخو .جامپائولو بر اساس نمایش
این هافبکها در تمرینات پیشفصل و بازیهای
دوستانه تصمیم خودش برای پر کردن پست
شماره  ۱۰را خواهد گرفت.

در نگاه اولیه اما به نظر میرسد پاکتا شانس
بیشتری نسبت به بقیه برای قرار گرفتن در ترکیب
اصلی داشته باشد .انرژی باالی پاکتا او را گزینهای
مناسب برای اجرای وظایفی که جامپائولو از شماره
۱۰اش میخواهد جلوه میدهد ،نقشی که او چند
بار برای گتوزو هم بازی کرده بود .در ضمن انتقال
سوزو به مرکز زمین میالن را از ارسالهای عالی او
از کنارهها محروم خواهد کرد.
میالن برای سازگار نگاه داشتن خودش با خط
و خطوطهای «بازی جوانمردانه مالی» دست بازی
در بازار نقل و انتقاالت تابستانی نخواهد داشت .با
این وجود خرید راده کرونیک از امپولی ،با قیمتی
زیر  ۱۰میلیون یورو یک ترنسفر بسیار هوشمندانه
از سوی روسونری بود .این هافبک اهل بوسنی
فصل پیش روی  ۱۱گل تیمش در  ۳۳بازی سری
آ نقش مستقیم داشت.
اگر جامپائولو موفق شود یک مهاجم مرکزی
دیگر هم در تابستان به تیمش اضافه کند ،امید
هواداران میالن برای فصل آینده بسیار باالتر خواهد
رفت .برای اجرای درست فوتبالی که مد نظر مربی
سابق سمپ است ،بازیکنان باید در باالترین سطح
آمادگی بدنی و انرژی خودشان باشند .استفاده از
سیستم چرخشی قطعا راهی بسیار کارساز برای
رسیدن به این شرایط است و خرید یک مهاجم
دیگر کمک بزرگی به امکان اجرای آن میکند.
میالن جامپائولو برای اینکه با اصلیترین
ِ
میالن گتوزو مواجه نشود و در کورس
مشکل
ِ
کسب سهمیه چمپیونز لیگ باقی بماند ،باید انرژی
خودش برای مقطع پایانی فصل را حفظ کند

آرژانتین :فرار از فاجعه ،امید به انتقام

این تلهای است که هر مربیای باید حواسش بهش باشد :اهمیت
بیشتر قائل شدن برای سبک بازی تا کیفیات بازیکنانی که در اختیار دارد.
به بیان دیگر یک مربی باید بر اساس بازیکنانی که دارد سبک بازیاش را
انتخاب کند ،نه به رغم آنها.
فرو افتادن خورخه سمپائولی در همین تله بود که از جام جهانی
 2018تجربهای فاجعهبار برای آلبیسلسته ساخت .سمپائولی یکی
از جذابترین مربیان نسل خودش است ،مربیای با افکار و ایدههای
مشخص ،مبنی بر فوتبالی پرفشار و با پرس باال .برای اجرای چنین سبکی
نیاز به مدافعینی سریع و دروازهبانی پا به توپ است و حقیقت ساده
اینجاست که آرژانتین هیچکدام را نداشت و ندارد.
بعد از پشت سر گذاشتن این تورنمنت کابوسوار فدراسیون فوتبال
آرژانتین تصمیم به اخراج سمپائولی گرفت .قرارداد بلندمت و سنگین او
اما باعث شد فدراسیون توانایی مالی به خدمت گرفتن یک مربی اسم و
رسمدار و گرانقیمت دیگر را نداشته باشد .بنابراین لیونل اسکالونی به
عنوان مربی موقت رهبری آرژانتین را بر عهده گرفت و این تیم را آماده
حضور در کوپا کرد.
اما اسکالونی هم خیلی زود به همان دامی افتاد که سرنوشت محتوم
سمپائولی را رقم زده بود .مربی جوان آرژانتین از طرحهای پیشروش
برای ساختن تیمی با بازی سریع و استفاده بهینه از عرض زمین حرف
زد .اجرای این سیستم با انتقال سریع از دفاع به حمله نیاز به دو وینگر
سرعتی داشت ،مهرههایی که اسکالونی در بازیهای دوستانه ابتداییاش

ازشان استفاده کرد .این میان فقط یک مشکل کوچک وجود داشت .وقتی
لیونل مسی به تیم ملی بازگشت خیلی زود مشخص شد این سیستم
مناسب او نیست.
با بازگشت مسی اسکالونی مجبور بود یکی از وینگرهایش را از
ترکیب اصلی بیرون بکشد .او برای حل این مشکل در بازی دوستانه مقابل
ونزوئال از سیستم سه دفاعه استفاده کرد تا قادر باشد دو وینگبک را به
زمین بفرستد و عرض زمین را همچنان حفظ کند .اما خط دفاعی سه
نفره آرژانتین توانایی مقابله با قدرت سالومون روندون و وینگرهای سرعتی
ونزوئال را نداشت و این طرح شکست تیم اسکالونی را به همراه آورد.
اسکالونی در شروع تورنمنت امسال به همان ایده اولیه خودش ،که
مناسب مسی نبود ،روی آورد و نتیجهاش را شکست  2-0مقابل کلمبیا
دید .از این بازی به بعد بود که شمایل مربی کمتجربه آلبیسلسته شبیه
مردی شد که مدام در تالش برای بیرون کشیدنش از گودالی است که
خودش کنده.
آرژانتین در نیمه دوم بازی دوم ،مقابل پاراگوئه ،به نظم و هماهنگی
اندکی رسید ،درست از وقتی سرخیو آگوئرو بین نیمه جانشین روبرتو
پریرا شد .این طرح در بازی سوم ،مقابل ،قطر هم ادامه پیدا کرد و
نتیجهاش پیروزی  2-0و صعود به دور بعدی شد.
در ترکیب جدید تیم اسکالونی آگوئرو کنار لوتارو مارتینز در
خط حمله بازی میکنند ،دو مهاجمی که باید به نوبت در امور دفاعی
حاضر شوند .لئاندور پاردس نقش محور مرکزی تیم را به عهده دارد و

پول راستپا و جوانی لو چلسویِ چپپا میبیند.
دو سویش رودریگو د ِ
این سیستم به مسی اجازه میدهد آزادی عمل بیشتری در مرکز زمین
پیدا کند ،ابرستارهای که تازه انگار در تیم ملی قادر به برقراری دیالوگ
با همبازیهایش شده .آرژانتینیها حاال به جای اینکه از عرض زمین
استفاده کنند ،با پاسهای ترکیبی خودشان قلب خط دفاعی حریف را
نشانه میگیرند.
این پیروزی و فرار از فاجعه حذف در دور گروهی به معنای
معجزهای برای تیم اسکالونی نیست .آرژانتینیها فعال راهی برای بقا
در تورنمنت پیدا کردهاند ،اما خط دفاعی این تیم همچنان کیفیت
الزم را ندارد.

شماره 2754

اخبار
سانچس :سزاوار این شکست نبودیم

قهرمان جام ملت های آسیا که برای
اولین بار به عنوان تیم مهمان در مسابقات کوپا
امریکا حضور یافته است در آخرین دیدار خود
در مرحله مقدماتی این تورنمنت در برابر یاران
لئو مسی تن به شکست دو بر صفر داد تا با
دو شکست و یک تساوی به کارش در این جام
خاتمه دهد .در این دیدار که شب گذشته در
ورزشگاه اختصاصی گرمیو کشور برزیل برگزار
شد تیم ملی آرژانتین با دو گل مارتینز ( )4و
سرجیو آگوئرو ( )82توانست قطر را از پیش رو
بردارد تا با  4امتیاز باالتر از پاراگوئه و قطر جواز
صعود به مرحله حذفی این رقابت ها را به دست
بیاورد.
این در حالی بود که با توجه به نتیجه بازی
همزمان دو تیم کلمبیا و پاراگوئه ،برنده این
دیدار می توانست از این گروه به عنوان تیم دوم
مستقیما به مرحله حذفی صعود کند.
پس از این دیدار فلیکس سانچز سرمربی
قطر در نشست مطبوعاتی پس از این دیدار
گفت« :تیم ما در این دیدار سزاوار گرفتن نتیجه
ای به مراتب بهتر از شکست دو بر صفر بود .به
خصوص در نیمه دوم که می توانستیم با دقت و
تمرکز بیشتر دروازه آرژانتین را باز کنیم».
وی در ادامه افزود« :ما در مقابل یکی از
بهترین تیم های دنیا بازی کردیم و آنها توانستند
از اشتباهات ما خصوصا در دقایق ابتدایی بازی
بیشترین بهره را ببرند و در نهایت سه امتیاز این
دیدار را به حساب خودشان واریز کنند.
متاسفانه سناریو اشتباه در دقایق اولیه
بازی در این دیدار هم برای ما تکرار شد ،اما من
معتقدم یکی از فواید حضور در چنین مسابقاتی
کمتر شدن میزان چنین خطاهایی است».
وی در خصوص موقعیت های خوبی که این
تیم در نیمه دوم از دست داد گفت« :امشب ما
توانستیم در برابر تیمی مثل آرژانتین موقعیت
های زیادی را خلق کنیم حتی نتیجه را تغییر
دهیم اما تیم ما هنوز بسیار جوان است و ما باید
تا شروع رقابت های  2022کار کنیم تا بتوانیم
در جام جهانی  2022تیمی به مراتب اماده تر
از این باشیم».
سرمربی جوان تیم فوتبال قطر با انتقاد
از زمین ورزشگاه محل بازی گفت« :متاسفانه
چمن ورزشگاه گرمیو (پورتو آلگره) در سطح
مسابقات مهمی مثل کوپا آمریکا نبود و این
موضوع کار را برای هر دو تیم سخت کرده بود».
او با اشاره به توانایی ها مسی گفت« :بازیکنانی
مثل مسی در هر دیدار قادرند که تفاوت ها را
رقم بزنند و باعث برتری تیمشان شوند اما یکی
از نکات مثبت این دیدار این بود که ما توانستیم
او را متوقف کنیم .مهار مسی در تیم ملی آرژانتین
به دلیل اینکه او در تمام نقاط زمین حضور دارد
بسیار سخت است که ما از عهده این کار برآمدیم
اما همانطور که گفتم اشباهات بچه گانه خودمان،
کار را برای ما سخت کرد».

