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اخبار
بازگشت نیمار؛ پس از سه ماه

نیمار ستاره برزیلی دنیای فوتبال صبح
امروز در دیداری دوستانه برای تیم ملی برزیل
مقابل کلمبیا به میدان خواهد رفت .این اولین
باری است که بعد از جنجالهای فراوانی که در
تابستان برسر آینده نیمار ایجاد شده بود ،او در
زمین چمن حضور خواهد یافت .سه ماه و یک
روز بعد ،نیمار مجددا پابه توپ خواهد شد.
در طول فصل تابستان ،بارها نام و تصویر
نیمار روی جلد رسانه های ورزشی می رفت
و صحبتها درمورد آینده او فراوان بود .نیمار
عزمش را برای ترک پاریس جزم کرده بود و
دائما صحبت از احتمال بازگشت او به بارسلونا
و یا احتمال پیوستنش به تیمهای دیگری مثل
رئال مادرید و یوونتوس مطرح بود .از سوی دیگر
و اندکی قبل از آغاز رقابتهای کوپا آمه ریکا،
نیمار در دیدار دوستانه برزیل -قطر در روز پنجم
ژوئن مصدوم شد و قوزک راستش آسیب دید.
به همین خاطر او شانس حضور در رقابتهای
کوپا آمه ریکا را از دست داد و در بازیهای پیش
فصل پاری سن ژرمن هم غایب بود .بعد از آن
توخل به دلیل اختالفات نیمار با مدیران باشگاه ،به
او بازی نداد و منتظر ماند تا اختالفات برطرف شود.
اما حاال نیمار بعد از رهایی از بند مصدومیتها به
زمین چمن بازگشته است و بامداد امروز دردیداری
دوستانه و در مصاف برزیل و کلمبیا در میامی به
میدان خواهد رفت .البته شنیده می شود که تیته
سرمربی برزیل او را در ترکیب اصلی قرار نخواهد
داد ؛ چرا که به نظر می رسد که او شرایط ایده
آلی برای  ۹۰دقیقه حضور در زمین را ندارد ولی
احتماال او را در زمین چمن خواهیم دید.بازگشت
نیمار به زمین چمن ،یکی از نکات اصلی این بازی
دوستانه است و عالوه بر برزیلی ها ،پاریسی ها و
حتی بارسلونایی ها هم او را زیر ذره بین خواهند
داشت.سران تیم پاریسی از اینکه نیمار بعد از سه
ماه دوری از میادین برای تیم ملی کشورش به
میدان خواهد رفت ،چندان خوشحال و راضی
نیستند .چرا که نیمار در اردوی پیش فصل هم
حضور نداشته و درنتیجه در آمادگی کامل به
سر نمی برد.درعین حال تردیدهای زیادی هم
درمورد شرایط پای راست نیمار وجود دارد .چرا
که او فصل گذشته هم به دلیل مصدومیت از
همین ناحیه سه ماه از میادین به دور بود و اندکی
قبل از جام جهانی به خاطر مصدومیت از همین
ناحیه نزدیک بود تا شانس حضور در جام جهانی
روسیه رااز دست بدهد .دو مصدومیت شدید در
یک ناحیه مشخص احتمال عود کردن مجدد این
مصدومیت را افزایش داده است .از همین رو هم
بود که هم پزشکان بارسلونا و هم پزشکان رئال
تردیدهای زیادی برای جذب او داشتند .حاال همه
بی صبرانه منتظر آغاز این بازی دوستانه هستند
تا به تماشای بازگشت نیمار به زمین چمن بعد از
سه ماه بنشینند .بعد از آن هم باید منتظر میکسد
زون بعد از بازی باشیم ,چرا که نیمار هنوز و بعد
از اتمام بازار تابستانی و بعد از ناکامی در مذاکرات
چند ماهه برسر جدایی اش از پاری سن ژرمن
هنوز با خبرنگاران صحبت نکرده است.

ستاره افت کرده آلمانی؛
جدیدترین گزینه اینتر

اینتر یکی از پرتحرک ترین تیم های بازار
تابستانی بود و بازیکنان زیادی راهی سن سیرو
شدند ،اما به نظر می رسد برنامه های نقل و
انتقاالتی نراتزوری هنوز به پایان نرسیده و گفته
می شود آنتونیو کونته خواهان جذب ماریو
گوتزه بود و اینتر با باز شدن مجدد پنجره نقل
و انتقاالت در ماه ژانویه ،مذاکرات را برای خرید
این بازیکن آغاز خواهد کرد.
نشریه ایتالیایی گاتزتا دال اسپورت مدعی
شد اینتر برای جذب ماریو گوتزه از تابستان
با آنها ارتباط برقرار کرده کرده و امیدوار است
امکان دستیابی به توافق با قیمتی مناسب با
باشگاه دورتموند را داشته باشد.
فقط نه ماه از قرارداد فعلی ماریو گوتزه با
دورتموند باقی مانده است و او در تابستان آینده به
عنوان یک بازیکن آزاد قادر به جدایی است .بنابراین
اینتر در ژانویه می خواهد برای خرید این بازیکن
دورتموند را راضی کند ،زیرا این آخرین موقعیتی
است که زنبورها می توانند برای فروش این بازیکن
 27ساله پول دریافت کنند.بعد از درخشش در
دورتمون ِد یورگن کلوپ ،گوتزه راهی بایرن مونیخ
شد و در  73بازی برای باواریاییها  22گل به ثمر
رساند ،اما زننده گل قهرمانی آلمان در فینال جام
جهانی  2014نتوانست سیر صعودی سریع خود را
ادامه دهد و در ژوئن سال  ،2016گوتزه با قراردادی
چهار ساله دوباره به دورتموند بازگشت و در فصل
گذشته در  34مسابقه  7گل برای تیم سابق خود
به ثمر رساند.

کریستیانو رونالدو و یک رکورد
جاودانه دیگر

کریستیانو رونالدو در طول دوران ورزشی
خود به رکوردهای فوق العاده ای دست یافته
و حاال به نظر می رسد رکورد دست نیافتنی
دیگری در انحصار این ستاره  34ساله قرار دارد.
فیفا دو روز نام  55بازیکن را به عنوان نامزدهای
قرار گرفتن در تیم منتخب سال  2019یا همان
تیم  FIFProرا اعالم کرد که مطابق انتظار نام
کریستیانو رونالدو ،ستاره پرتغالی و  34ساله
یوونتوس نیز در این فهرست قرار داشت.
کریستیانو رونالدو بعد از قرار گرفتن در این
لیست حاال به رکوردی تاریخی دست یافته و
برای پانزدهمین سال متوالی است که در بین
بهترین فیفا حضور دارد .بعد از او لیونل مسی،
ستاره آرژانتینی و  31ساله بارسلونا با دوازده
سال حضور متوالی در رده دوم قرار گرفته است.
کریستیانو رونالدو به زودی و برای تصاحب
عنوان ششمین توپ طالی خود مبارزه خواهد
کرد .البته به نظر می رسد شانس ویرژیل فن
دایک ،مدافع هلندی لیورپول از بازیکنانی چون
لیونل مسی و رونالدو برای دریافت جایزه بهترین
بازیکن سال فیفا بیشتر است ،اما کریستیانو
رونالدو نیز بی شک در بین نامزدهای اصلی از
بخت مناسبی برخوردار است.
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مدتی قبل و وقتی منچستریونایتد در تالش
بود هافبکی که شدیدا به آن احتیاج داشت را جذب
کند ،مشخص شد که چنین انتقالی برای بازیکن
جذاب نیست .خودش گفت« :االن زمان مناسبی
نیست ».و مدیر برنامهاش بی پردهتر حرف میزد:
«نمیتوانیم در این برهه او را در چنین وضعیتی
قرار دهیم ».این یک دست رد دیگر بود که به
همان اندازه که برای تیم آسیب زننده بود ،برای
باشگاه دشنام محسوب میشد.
انتقال به یونایتد به عنوان یکی از بزرگترین
نامها در تاریخ فوتبال ،در حال حاضر جالب به نظر
نمیرسد .کریستین اریکسن ،پائولو دیباال ،جیدون
سانچو ،دکالن رایس و ماتیاس ده لیخت همگی
طی ماههای اخیر به چنین نتیجهای رسیدند.
برخی از بازیکنان یونایتد هم طی هفتههای اخیر
از این مسئله در عجب بودهاند ،به جز پل پوگبا.
روحیه خوب تیمی در پیش فصل خیلی زود تبخیر
شد تا به اندازه خط میانی تیم اوله گونار سولسشر
شکننده به نظر برسد.
تیمی ناقص ،از چهار بازی ابتدای فصل تا
کنون به پنج امتیاز دست یافته است و در واقع
از  ۱۳بازی آخر خود  ۱۳امتیاز کسب کرده است
تا همه اینها حقیقتی را برای ما ترسیم کند:
این یک لغزش ساده یا افت موقت نیست .این
«شرایطی» است که خیلی از تیمها در فوتبال از
آن اجتناب میکنند .حاال دیگر یونایتد باشگاهی
محسوب نمیشود که حتی به رقابت جهت کسب
جامهای بزرگ نزدیک باشد .اکنون به آنها به
چشم باشگاهی ناکارآمد دیده میشود که مشکالت
بسیاری دارد .جا دارد روی هر یک از آن مشکالت
به طور مفصل بحث شود :از سطح فنی واقعی
سولسشر به عنوان یک مربی تا سطح کیفی ترکیب
تیم و فرایند یارگیری ،اما دلیل اول حضور آنها در
چنین شرایطی که حل شدن آن هم بعید به نظر
میرسد ،به خاطر مشکلی پایهای و اساسی است.
به نظر میرسد یونایتد نمیداند که میخواهد
چه باشگاه فوتبالی باشد .قطعا میخواهند بهترین
و بزرگترین باشگاه دنیا باشند ولی این هدف به
اندازه برخی از برنامهها و تصمیماتشان مبهم
است .مشکل واقعی این به نظر میرسد که
نمیدانند برای رسیدن به آن جایگاه به چه چیزی
نیاز دارند یا فلسفهای مشخص ندارند که همه چیز
را زیر سایه خود بگیرد .هر مشکل و هر انتخابی در
باشگاه به همین مسئله میرسد.
همه اینها در تردید برای انتصاب یک مدیر
فنی خالصه شده است .از آنجایی که هیچ مدیر
فنیای در کار نیست ،در نتیجه هیچ ایدهای از
یک تیم در آنجا وجود ندارد .چنین پستی درباره
بسیاری از این مسائل تصمیم گیری خواهد کرد و
کارش فقط در پیدا کردن هویتی برای تیم خالصه
نخواهد شد .همین خأل باعث شده است تا تیم در
حال حاضر  ۶مدافع میانی داشته باشد ولی فقط
دو مهاجم مرکزی در خود ببیند و در هر پست
دیگری ،فقط یک مصدومیت تا بحران فاصله داشته
باشد .به همین خاطر تیمی را میبینیم که با وجود
این که باشگاه بزرگی است و این به طور خودکار
به این معنی است که در اکثر بازیها بخش زیادی
از مالکیت توپ را در اختیار دارند ،فقط در ضد
حمالت میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
از این رو است که به این نتایج و این شرایط
میرسیم .این طور است که به نیاز مبرم باشگاه
برای داشتن طرحی مشخص که مسیر باشگاه را
ترسیم کند ،پی میبریم .البته اگر یونایتد به دنبال
نمونه کوچکی از آنچه که باید انجام داد میگردد،
نباید راه زیادی را بپیماید .کافی است تا در جا
به جایی تاریخی دیگری ،مسیر منچسترسیتی را
در پیش بگیرند .با وجود اخطارهای قبلی بسیار،
یونایتد اشتباهات زیادی مشابه آنچه لیورپول در
اوایل دهه  ۹۰انجام داد ،مرتکب شد .از خود راضی
بودن آنها باعث شد تا رقیبی که در گذشته کامال
در سطح پایینتری بود ،از آنها جلو بزند.
در سال  ۲۰۰۹و زمانی که سیتی در تالش بود
تا تحت نظر مالکیت جدید روند گذار خود را طی
کند ،برایان ماروود (یکی از مدیران منچسترسیتی)
همیشه برای انگیزه دادن به خود رو به اولدترافورد
میکرد .همان طور که در کتاب «باشگاه» آمده
است ،او میگوید« :آن یک یادآوری از این بود که
بزرگ بودن چه شکلی است .باید بهانهها را کنار
میگذاشتیم .میخواستیم محیطی از بهترینها را
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بازگشت شیاطین سرخ به اوج

بسازیم ولی اول باید میدیدیم بهترینها چه شکلی
هستند».
حرفهای او دقیقا به سیتی  ۲۰۱۹شباهت
دارند .قهرمان لیگ برتر با ربودن گوی سبقت
از سایرین دقیقا به همین جایگاه رسیده است.
سیتی در هر زمین ه مرتبط با فوتبال پیشرو است:
از پرورش گرفته تا محصول نهایی و همه اینها
در اهداف بسیاری که نشان از تاکتیکهای ورزشی
درست آنها دارد ،نهفته است .بخش زیادی از این
کار به واسطه کنار گذاشتن تفکرات قدیمی و رفتن
سراغ مغزهای برتر دنیا میسر شد« :سیبهای
رسیده فوتبال در بارسلونا طی سالهای  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۱که در منچستر بیش از پیش خود را اثبات
کردند».
درون زمین ،پپ گواردیوال با بینش باال،
تمامی تکامالت اخیر فوتبال را در کارش ادغام
کرده است .مشخصترین نمونه در این زمینه،
استفاده از پرسینگ یورگن کلوپ در فوتبال
مالکانهاش است تا همچنان ایدئولوژی تاکتیکی
حاکم را در دست داشته باشد .در میان مدیران،
آنها تیکسی بگریستین را در اختیار دارند که به
عنوان مدیر ورزشی باشگاه ،از بهترین شبکه روابط
و تخصص در فوتبال برخوردار است که میتواند
بهتر از هر کس دیگری اطالعات الزم برای برنامه
ریزی راهبردهای باشگاه را فراهم کند .فراتر از
همه ،فران سوریانو به عنوان مدیر اجرایی باشگاه با
خلق گروه فوتبالی سیتی ،جاه طلبانهترین طرح در
مدیریت ورزشی را پیاده کرده است.
همه اینها در کنار نشست با خلدون
المبارک (نایب رییس باشگاه) قرار میگیرد تا در
مورد بازیکنانی که منچسترسیتی باید طی ۱۸
ماه آینده به خدمت بگیرد ،تصمیم گیری شود.
البته یکی از مهمترین عناصر در جریان این
نشستها این است که هیچ چیزی قبل از این که
با دقت بسیار مورد بررسی قرار گرفته باشد ،در
این جلسات مطرح نمیشود .اوضاع مثل یونایتد
نیست که در یک چنین جلسهای ،ناگهان نام
بازیکنی جدید مطرح شود .مثل یونایتد این طور
نیست که ژوزه مورینیو در ژانویه  ۲۰۱۸بگوید
نیازی به پیشنهاد دادن برای ویرجیل فن دایک
نیست زیرا تیم نیازی به مدافع میانی جدیدی
ندارد و سپس چند ماه بعد ،خودش را برای به
خدمت گیری یک مدافع میانی به آب و آتش
بزند .در سیتی همه همفکری میکنند .این
اتصال بین بخشهای مختلف باشگاه واقعا برقرار
است .مثال یک مشکل در منچستر این است
که تیم استعدادیابی باشگاه ایرادی ندارد ولی
بخشهای مختلف باشگاه مکمل هم نیستند.
آنها یک طرح و برنامه کلی ندارند.
یک منبع در این باره میگوید« :آنها
گزارشهای زیادی از بازیکنان متعددی دریافت
میکنند ولی اکثر آنها نادیده گرفته میشود .خیلی
از بازیکنان تیم بهتر از بازیکنانی که استعدادیابی
میشوند نیستند ولی موضوع اینجاست که دسته
دوم نادیده گرفته میشوند .هیچ اتحادی در بین
تفکرات آنها وجود ندارد ».این حرف بارها زده
شده است و به همین خاطر میگویند یونایتد

باشگاهی است که بر اساس ایجنتها تصمیم
میگیرد« .اگر بازیکنان خاصی به باشگاه پیشنهاد
شوند ،شانس رفتن سراغ آنها بیشتر است ».این
باعث شده در طول این شش سال بازیکنان زیادی
کنار هم جمع شوند ولی لزوما مکمل هم نباشند.
باز ،این اتفاق در سیتی امکان پذیر نیست.
نکته مهم این است که در آن جلسات فقط نام
بازیکنانی مطرح میشود که بتوانند در سبک بازی
باشگاه جا بیافتند و این اتفاق آنقدر نهادینه شده
است که میتوان ظرف پنج دقیقه به بهترین گزینه
رسید .این روش ،اشتباهات در بازار را به حداقل و
منفعت بردن تیم را به حداکثر میرساند .سیتی
مثل لیورپول ،بارسلونا ،یوونتوس و یا دورتموند
ایده روشنی از سبک بازی خود دارد و این ایده
در سراسر باشگاه جریان دارد .در واقع خیلی از
باشگاههای کوچکتر لیگ برتری مثل نوریچ
و لسترسیتی هم به این هویت یابی رسیدهاند.
همه آنها از موفقترین باشگاه انگلیس ،فلسفه
واضحتری دارند.
البته یونایتد فقط فاقد این هویت نیست ،بلکه
به نظر میرسد از دانش فوتبالی الزم برای اجرا
کردن آن هم بی بهره هستند .مشکل بزرگ (به
زبان یکی از برجستهترین مدیران ورزشی فوتبال
اروپا) این است که «یکی از سختترین قدمها در
فوتبال ،پیدا کردن فلسفه ابتدایی باشگاه است».
صرف نظر از نحوه تکامل فوتبال ،دغدغههای
زیادی وجود دارند که باید آنها را در نظر داشت.
برای تصمیم گیری در این زمینه باید بینش و
یکپارچگی باالیی در یک باشگاه وجود داشته باشد.
بزرگترین مزیتی که یونایتد مثل سیتی
دارد ،پول الزم برای مداوا کردن تمامی امراضشان
است .البته قطعا میتوان در مورد سرمایه دارانی
مثل گلیزرها هم بحث کرد (از این که چقدر به
بعد فوتبالی باشگاه اهمیت میدهند ،بگذریم) اما
به نظر میرسد با این حال پول الزم برای حل
کردن مشکالت تیم وجود دارد .و وقتی همه چیز را
سر جای خود قرار بدهید ،از این که چگونه اوضاع
میتواند خیلی سریع رو به راه شود جا خواهید
خورد .لیورپول جدیدترین نمونه در این زمینه
است .ناامید کنندهترین بخش در مورد یونایتد
همین جاست :تغییر کردن برای آنها تقریبا از هر
باشگاه دیگری آسانتر خواهد بود.
چالش اینجاست که آیا اراده الزم در باشگاه
وجود دارد یا نه زیرا واضح است که اد وودوارد (نایب
رییس باشگاه) بهترینها را برای باشگاه میخواهد.
سوال اینجاست که آیا آنها هرگز به این درک
خواهند رسید که نیاز به انجام چه اقداماتی دارند؟
باز هم بخش زیادی از کار به جستجو برای یافتن یک
مدیر ورزشی بر میگردد زیرا او کسی است که باید
درباره این مسائل تصمیم گیری کند .این جستجو
حدود یک سال است که جریان داشته و هنوز هم به
نتیجه گیری نزدیک نیست .بدتر این که اصال مشخص
نیست آیا آنها میدانند این پست چه تخصصی نیاز
خواهد داشت .وودوارد درباره پستی برای تغییر دید
بلند مدت باشگاه حرف زده است و چیزهای دیگری
که از «یارگیری» کلیتر هستند.
عده دیگری میگویند اقداماتی که واقعا باشگاه در

پیراهن نیمار ،دیگر محبوبترین
پیراهن  PSGنیست

حال انجام دادن است ،چیزی دیگری را نشان میدهد.
یکی از افرادی که در طول این پروسه طوالنی از او
مشورت گرفته شد میگوید« :به نظر میرسد آنها
نمیدانند به دنبال چه چیزی هستند و این در تاخیر
برای معرفی مدیر فنی باشگاه مشهود است ».یکی از
تئوریها این است که شاید آنها به دنبال فردی «بله
قربانگو» هستند .اجماع کنونی بر این است که در
واقع یونایتد به دنبال تشکیل کمیتهای شامل بازیکنان
سابق تیم از جمله درن فلچر و ریو فردیناند است که
اطالعات الزم را به یک مدیر فنی برسانند و باالتر از
آنها ،مایک جاج (مدیر توسعه گروهی باشگاه) و اد
وودوارد قرار داشته باشند.
آن کمیته به دنبال بازیکنان جوانتری با تاکید
روی بازیکنان بریتانیایی خواهد رفت تا ظرفیت ارائه
فوتبالی سریع و نافذ را داشته باشند .این بخش از کار
چیزی است که سولسشر تا کنون تالش داشته است
آن را انجام دهد .اگرچه این واقعا یک فلسفه نیست.
این بخشها و مقامات از هم جدا و تفکیک شده
هستند« .روی کار آوردن بازیکنان جوان و ارائه فوتبال
سریع» تنها خواستههای نهایی هستند ،نه طرحها و
رویکردهای ادغام شده .یک مثال دقیقتری در این
زمینه ،به موقع تصمیم گیری روی یک هدف در بازار
بر میگردد .در حالی که سیتی برای جذب بازیکنی
صرفا به این نگاه میکند آیا او استعداد و شخصیت
مناسب با باشگاه را دارد ،یونایتد به دنبال این است
تا ببیند آیا آنها میتوانند در آینده در ترکیب ۱۸
نفره تیم در فینال لیگ قهرمانان قرار بگیرند یا نه .باز
هم این تفکر اشتباه به نظر میرسد .با این حال منابع
میگویند وودوارد دوست دارد راه خودش را برود و در
واقع در اینجا پای یک منطق تجاری در میان است که
تفکرات همسایههای آنها را تکرار میکند.
در یکی از چالش بر انگیزترین لحظات سیتی
طی  ۱۱سال گذشته ،سوریانو حین شام خوردن در
رستورانی در لندن سعی داشت تا برنامه دقیق باشگاه
را شرح دهد .این مرد کاتاالن تصویری از یک مسابقه
قایقرانی را ترسیم کرد و گفت« :وقتی از بقیه عقب
هستید ،جلو زدن از آنها با دنبال کردن همان روشی
که آنها در پیش گرفتهاند ،غیر ممکن است .باید راه
متفاوتی را امتحان کرد ».شاید این طور کمی رویکرد
یونایتد برای ما قابل درک شود اما حقیقت این است
که برای شناسایی آن راه متفاوت ،باز هم به دانش
فوتبالی نیاز دارید .در واقع ایده فوتبالی همان چیزی
است که میتواند تفاوت را رقم بزند .این چیزی است
که یونایتد فاقد آن است.به همین خاطر است که تیم
پیوستگی الزم را ندارد .به همین خاطر است که سراغ
سبکهای متفاوتی از مربیان و بازیکنان میروند و
هنوز نتوانستهاند یک مدیر فنی پیدا کنند .چون هیچ
دید فوتبالی یکپارچهای در کار نیست .وقتی چنین
شرایطی در یک باشگاه پیش میآید ،نتایج تیم درون
زمین نشان دهنده عملکرد مدیران است نه کادر
فنی .سرمربی کنونی تیم به طور جدی به فکر انتقال
میسون گرینوود به تیم اصلی است .این حرکت به
پیروی از تاریخ یونایتد است اما فقط به طرز ظاهری.
مشکل همین جاست .این واکنش دیگری به اوضاع
است ،نه یک طراحی بزرگتر .این چیزی است که
یونایتد کم دارد :این باشگاه به یک طرح و برنامه نیاز
دارد .این تنها راه واقعی برای عوض کردن اوضاع است.

پنج نکته درباره مقدماتی یورو ۲۰۲۰

دور پنجم و ششم بازیهای مرحله مقدماتی یورو  ۲۰۲۰از
امشب آغاز میشود و تیمها تالش خود را برای حضور در مرحله نهایی
جام ملتهای اروپا از سر میگیرند .از گروههای ده گانه این رقابتها
دو تیم بهصورت مستقیم صعود کرده و مابقی به پلیآف میروند تا ۴
تیم دیگر هم در مرحله پلیآف سهمیه صعود کسب کنند ۵ .نکته از
بازیهای این مرحله از رقابتها را بررسی میکنیم.
مالقات دوباره ژرمنها و هلندیها
دو همسایه گروه  ،Cآلمان و هلند برای چهارمینبار از
جامجهانی  ۲۰۱۸با هم روبهرو خواهند شد .این بازی جمعه در
هامبورگ برگزار میشود .این دو تیم سال گذشته نیز در مرحله
گروهی اولین دوره لیگ ملتهای اروپا با هم همگروه شده بودند
که در آن تورنمنت ،هلندیها در خانه  ۰-۳پیروز شدند و در
آلمان بازی ۲-۲مساوی شد .بهسبب این نتایج ،هلند صدرنشین
گروه شد و به مرحله حذفی رسید .عملکرد خوب نارنجیپوشان
باعث شد بحث احیای این تیم و بازگشتش به روزهای اوج پس
از ناکامی در کسب سهمیه جامجهانی  ۲۰۱۸مطرح شود .آلمان
اما در آخرین مصاف رودرروی دو تیم در مرحله مقدماتی یورو
 ،۲۰۲۰در گروه  Cهلند را در خانهاش با نتیجه ۲-۳شکست
داد که آن نتیجه تیم تحت هدایت رونالد کومان را در وضعیت
خطرناکی قرار داده است .هلند از دو بازیاش  ۳امتیاز گرفته در
حالی که آلمان از سه بازیاش حداکثر امتیازات را گرفته و ۹
امتیازی است .در این گروه ایرلندشمالی با  ۱۲امتیاز از  ۴بازی
صدرنشین است .این تیم هر دو بازی رفت و برگشتش مقابل
تیمهای بالروس و استونی را برده است .از نظر تاریخی آمارها
نشان میدهند ژرمنها در مصافهای رودررو با هلندیها موفقتر
بودهاند .در  ۴۲بازی رودرروی دو تیم ،آلمانیها  ۱۵بار بردهاند،
هلندیها  ۱۱بازی پیروز شدهاند و  ۱۶بار هم بازیشان مساوی

شده است.

نفسگیر

سرمربی سوییس تصمیم شکیری را درک میکند

والدیمیر پتکوویچ ،سرمربی تیم ملی سوییس گفته درخواست
ژردان شکیری از او برای دعوت نکردنش به تیم ملی برای دو بازی
پیش روی سوییسیها در گروه  Dمقابل ایرلند و جبلالطارق را درک
میکند .شکیری گفت میخواست روی کارش در لیورپول تمرکز کند،
چون مدتی است در رسیدن به ترکیب این تیم به مشکل برخورده
است .پتکوویچ گفت« :من تصمیم او را درک میکنم .منطقی نبود
اگر او را در حالی که نمیتوانست با صددرصد توانش بازی کند ،به تیم
ملی دعوت کنم .بازیکنان خودشان میدانند چه زمانی آمادهاند و چه
زمانی آماده نیستند .او نزدیک به  ۱۰۰بار برای تیم ملی بازی کرده و
اغلب اوقات هم بازیکن تأثیرگذاری بوده است .او هم یک انسان است
و میتواند مشکالتی داشته باشد».
مجازات زانیولو و کین از سوی ایتالیاییها

روبرتو مانچینی ،سرمربی تیم ملی ایتالیا اعالم کرد مویسه کین
 ۱۹ساله و نیکولو زانیولوی  ۲۰ساله را از فهرست بازیکنان دعوتشده به
اردوی آتزوری حذف کرده و دلیلش هم مشکالت انضباطی آنها -تأخیر
برای حضور در یک جلسه درونگروهی در تیم زیر  ۲۱سالهها در طول
تابستان -بوده است .مانچو گفت« :آنها جوان هستند .ما به آنها یک فرصت
فوقالعاده دادیم .آنها باید یاد بگیرند درست رفتار کنند .یک بازیکن
حرفهای همیشه باید درست رفتار کند .البته آنها جوان هستند و االن هم
خطایی جدی از آنها سر نزده است؛ فقط یک اشتباه کردهاند .امیدواریم
تصمیمی که اینبار دربارهشان گرفتهایم ،در آینده به آنها کمک کند».
ایتالیا که صدرنشین گروه  Jاست ،امشب با ارمنستان روبهرو میشود و
یکشنبه هفته آینده مقابل فنالند قرار خواهد گرفت.
راکیتیچ از فهرست کرواتها حذف شد

ایوان راکیتیچ از اردوی تیم ملی کرواسی برای مصاف با اسلواکی

و آذربایجان در گروه  Eکنار گذاشته شده است .با اینکه او در بارسلونا
ماندنی شد ،سرمربیاش در تیم ملی ،زالتکو دالیچ -کسی که تیمش
با  ۶امتیاز سوم گروه است -نسبت به آمادگیهای این هافبک تردید
نشان داده است .او گفت« :در این مقطع او آماده بازی برای تیم ملی
نیست .او نمیتواند با تمام توانش برای ما بازی کند».
پرتغال به برد نیاز دارد

پرتغال سال گذشته با فتح لیگ ملتهای اروپا ،یک جام دیگر
به افتخارات قارهایاش که شامل قهرمانی در یورو  ۲۰۱۶میشود
اضافه کرد .پرتغالیها اما امسال برای رسیدن به مرحله نهایی یورو هم
مشکل دارند چون در دومین گروه این رقابتها بهخاطر تساویهای
خانگی مقابل صربستان و اوکراین به دردسر افتاده است .پرتغالیها
که اکنون در جدول گروهشان چهارم هستند ،شنبه به خانه صربستان
میروند و سه روز بعد از آن هم با لیتوانی مصاف خواهند داشت .در
این گروه ،اوکراین با  ۱۰امتیاز از  ۴بازی صدرنشین است و پس از آن
لوکزامبورگ با  ۴امتیاز از  ۴بازی و صربستان با  ۴امتیاز از سه بازی
در ردههای بعدی هستند.

یک سال و نیم پیش ،نیمار آنقدر نزد پاریسی
ها محبوب بود که پیراهنش به عنوان پرفروش
ترین پیراهن تاریخ باشگاه پاری سن ژرمن شناخته
شد .اما حاال و طبق اعالم مقامات نزدیک به باشگاه
پاریسی ،در تابستان امسال ،نیمار رکورد معکوس
عجیبی را به نام خودش ثبت کرده و پیراهن شماره
 10پاری سن ژرمن کم فروش ترین پیراهن باشگاه
درتابستان امسال بوده .البته این کامال قابل درک
است؛ چرا که اکثریت افراد فکر می کردند که نیمار
تابستان امسال و پیش از اتمام مهلت بازار نقل و
انتقاالت تیم پاریسی را ترک خواهد کرد.
از زمانی که نیمار در سال  ۲۰۱۷به پاری
سن ژرمن پیوست ،او رکوردهای فروش مختلفی
را در پایتخت فرانسه جابه جا کرد .در کمتر از
شش ساعت و یک روز بعد از اعالم رسمی خبر
انتقال او به پاری سن ژرمن ،بیش از  ۸۶هزار
پیراهن تیم پاریسی با نام نیمار (در کمتر از شش
ساعت) به فروش رسید .بدین ترتیب او رکورد
فروش پیراهنهای زالتان ایبراهیموویچ و دیوید
بکام در تیم پاریسی را پشت سرگذاشت .
در دو فصل اخیر بیش از  %۸۰از فروش
تمام پیراهنهای پاری سن ژرمن متعلق به
کیلیان امباپه و نیمار بوده است .اما بعد از
جنجالهای تابستان امسال،نیمار دیگر محبوب
ترین بازیکن پاری سن ژرمن ،دست کم از حیث
میزان فروش پیراهنها نیست .بعد از خواهشهای
نیمار برای ترک پاری سن ژرمن و انتقالش به
بارسلونا در بازار تابستانی ،هواداران تیم پاریسی
او را نبخشیده اند و به همین خاطر هم تصمیم
گرفتند تا اکثرشان پیراهن امباپه را بخرند .حاال
امباپه محبوب ترین بازیکن تیم پاریسی از حیث
فروش پیراهنهایش است .البته اینطور به نظر
می رسد که با گذر زمان هواداران تیم پاریسی
تدریجا با نیمار آشتی کنند و تدریجا میزان
فروش پیراهنهای او افزایش یابد.
امریه نجات بخش در دستان تاج

کمیته مجازات بیرانوند را عفو می کند؟

رییس فدراسیون فوتبال با مصاحبه ای
که امروز انجام داد تا حد زیادی خیال هواداران
پرسپولیس و علیرضا بیرانوند را از بابت محروم
نشدن این دروازه بان راحت کرد.
علیرضا بیرانوند طی یک هفته گذشته در
کانون اخبار و حواشی فوتبال ایران قرار داشته؛
ماجرایی که یکروز بعد از دیدار تراکتور و پرسپولیس
با انتشار یک ویدئو برای او ایجاد شد ،همچنان ادامه
دارد و در فضای مجازی یکی از پرتوجه ترین ها
است .ویدئویی که نشان می داد بیرانوند هنگام
خروج از زمین یادگار امام تبریز حرکت زشتی
خطاب به هواداران تراکتور انجام داده است .همین
مساله کافی بود تا انبوهی از انتقادها به سمت
دروازه بان پرسپولیس بیاید و هواداران تراکتور و
بعدا استقاللی ها در فضای مجازی موضع گیری
تندی علیه گلر شماره یک تیم ملی داشته باشند.
ماجرا اما به همین جا ختم نشد و باشگاه
تراکتور با تنظیم اعتراض نامه ای رسما از بیرانوند
بابت حرکتش در ویدئوی مذکور شکایت کرد .با
فراگیر شدن موضوع ،بیرانوند طی مصاحبه ای به
دفاع از خودش پرداخت و اعالم کرد که درخواست
برای محرومیت خودش برای این است که تیم
خودشان(تراکتور) قهرمان شود .او البته در این
مصاحبه از هواداران تراکتور دلجویی و اعالم کرد که
اگر موجبات دلخوری آنها را فراهم آورده عذرخواهی
می کند .همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که
بیرانوند  3جلسه محرومیت تعلیقی از گذشته در
کمیته انضباطی دارد .او به خاطر توهین به مامور
نیروی انتظامی در بازی آخر فصل گذشته لیگ برتر
مقابل پارس جنوبی جم از سوی کمیته انضباطی
با  3جلسه محرومیت تعلیقی مواجه شد و البته به
خاطر اتفاقات دیدار با سپاهان یک جلسه محرومیت
قطعی را نیز تحمل کرد .به همین دلیل بیرانوند در
مسابقه اول لیگ نوزدهم مقابل پارس جنوبی غایب
بود و با اتفاقی که در تبریز برایش رخ داد خیلی
ها تصور می کردند که  3جلسه محرومیت تعلیقی
او به جریان بیفتد و اجرا شود .در این باره روز
گذشته محمدرضا زنوزی مالک تراکتور نیز با حضور
در برنامه ورزش و مردم به محکوم کردن حرکت
بیرانوند پرداخت و خواهان محرومیتش شد تا بحث
باال بگیرد .با وجود همه حواشی موجود اما امروز
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در مصاحبه با
برنامه سالم صبح بخیر سعی کرد با تلطیف اتفاقات
مساله را توجیه کند .او گفت « :بیرانوند مصاحبه
ای کرد و باشگاه پرسپولیس هم اطالعیه ای داد و
اعالم کرد منظور او این نبوده است .اگر یک فردی
بگوید منظورم این نبود و عذرخواهی کند بهتر از
تنبیه کردن است! بیرانوند هفته اول لیگ را محروم
بوده است .پس برخوردها باید منطقی باشد .هرگونه
توهینی رخ بدهد من عذرخواهی می کنم و نباید
این اتفاقات رخ بدهد .مردم دیگر طاقت این حرفها
را ندارند و می خواهند از فوتبال لذت ببرند .رقابت
تیم ها باید در زمین چمن باشد ».این صحبت
های تاج می تواند به منزله آن باشد که خبری از
محرومیت بیرانوند برای ادامه رقابت های لیگ برتر
نیست .اگرچه کمیته انضباطی باید درباره حرکت
بیرانوند حکم صادر کند اما وقتی رییس فدراسیون
در مصاحبه اش بحث عذرخواهی بیرانوند را مطرح
می کند و این مساله را بهتر از تنبیه کردن می
داند ،به نظر می رسد کمیته انضباطی نیز محتاط
تر در این باره گام بردارد .اگر باید در نظر داشته
باشیم که کمیته انضباطی یک کمیته مستقل از
ریاست فدراسیون فوتبال است و باید دید آیا این
کمیته نظر متفاوتی درباره پرونده بیرانوند از مهدی
تاج می دهد یا اینکه آنها نیز محرومیت تعلیقی
دروازه بان تیم ملی را در نظر نمی گیرند.از سوی
دیگر از رفتارهای مسئوالن فدراسیون اینطور برمی
آید که ترجیح آنها در مواجهه با مسائل و حواشی
موجود این است که با شدت عمل برخورد نکنند
و موضوعات تنش زا را حداالمکان با برخوردهای
مسالمت آمیز حل و فصل کنند .روندی که نشان
می دهد مساله بیرانوند آخرین موضوعی نیست که
با برخوردی مهربانانه ختم می شود و احتماال در
آینده نیز شاهد چنین مسائلی خواهیم بود.

