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اخبار
از قهرمانیهای رئال و بارسا
خسته شده بودیم

هفته گذشته به لطف گل به خودی دقیقه
پایانی سرخیو بوسکتس ،اتلتیکو بیلبائو موفق
به حذف بارسلونا و صعود به مرحله نیمهنهایی
رقابتهای کوپادلری شد .پیش از این دیدار نیز
رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با نتیجه ۳-۴
در برابر رئال سوسیداد شکست خورد تا دو غول
فوتبال اسپانیا از رقابت های کوپا دل ری حذف
شده باشند.
آریتس آدوریس ،بخشی از تیمی بود که در
فینال  ۲۰۱۵برابر بارسلونا مغلوب شد؛ موضوعی
که باعث شد باشگاه کاتاالنی به چهار قهرمانی
پیاپی در رقابتهای کوپادلری دست پیدا کند.
در واقع اتلتیکو بیلبائو از سال  ۲۰۱۹تا به حال
در سه فینال برابر بارسلونا شکست خورده است.
آدوریس در مصاحبه ای گفت « :ما از
دیدن قهرمانی های رئال و بارسا در همه
مسابقات خسته شده بودیم اما خوب است که
این رقابتها را با پویایی بیشتری تماشا می
کنیم .مدت هاست که برنده شدن یک جام را
شبیه به رویا می دیدم .در ابتدا یک رویا بود
اما حاال به آن نزدیک تر شده ایم؛ اگرچه باز
هم بسیار دشوار است .تصور کنید که این فصل
از فوتبال بازنشسته می شوید و یک عنوان هم
کسب کنید .این رویای هر کسی است».

پرش ایبرا در دربی؛  3سانت فاصله تا
رکورد کریس

زالتان ایبراهیموویچ مهاجم  195سانتی
متری و کهنه کار میالن در طول دوران فوتبالی
اش بارها مهارتهای حیرت آورش از جمله توانایی
انجام حرکات آکروباتیک و انعطاف پذیری بدنش
را به نمایش گذاشته است .او با بهره گیری از
قد بلندش در دربی یکشنبه شب شهر میالن،
توانست پرش بلندی کرده و با ربودن توپ از
دیگو گودین آن را به آنته ربیچ رساند تا ربیچ
گل اول روسونری را دراین بازی تماشایی به ثمر
برساند.
بعد از سانتر کاستیخو ،زالتان به هوا پرید
و توانست در نبرد هوایی با دیگو گودین توپ
را مال خود کند و ربیچ ،مهاجم کروات میالن
دروازه خالی نرآتزوری را باز کرد .نکته جالب
توجه اینجا بود که زالتان برای مال خود کردن
این توپ به ارتفاع  2متر و  53سانتی متر پرید
و این صحنه یادآور پرش حیرت انگیز کریس
رونالدو در روز  18دسامبر و در مصاف یوونتوس
با سمپدوریا بود .البته کریس رونالدو در آن
صحنه با پرشی بلند به ارتفاع  2متر و  56سانتی
متر رسیده بود .هر دوی این بازیکنان پتانسیل
فیزیکی فوق العاده ای دارند و با توجه به اختالف
قد  8سانتی متری زالتان و کریس رونالدو ،می
توان بیشتر پی به ارزش پرش خیره کننده
رونالدو در آن بازی برد.
زالتان ایبراهیموویچ در سن  38سالگی
هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارد و به
نظر می رسد تا دوران افول و آویزان کردن
کفشهایشان فاصله زیادی دارد .او بعد از مدتی
ماجراجویی در لیگ ام.ال.اس آمریکا حاال دوباره
به فوتبال اروپا بازگشته و با پیراهن میالن در
حال اثبات تواناییهایش است .باخت در دربی
میالن با نتیجه  4-2مقابل اینتر ،اولین باخت
روسونری بعد از بازگشت ایبرا به رختکن این
تیم بود.
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دکتر زیدان؛ متخصص احیای ستارهها!

کمتر کسی تصور میکرد که زینالدین
زیدان بعد از اختالف ایجاد شده با رئیس باشگاه
رئالمادرید یعنی فلورنتینو پرس و جدایی از این
تیم ،دوباره به جمع کهکشانیها بازگردد .با این
وجود مرد فرانسوی حتی در دوران بازی خود نیز
نشان داده بود که اهل برعهده گرفتن کارهای پر
ریسک و با خطر بسیار زیاد است .زیدان در اواخر
فصل گذشته برای بار دوم هدایت رئالمادرید
مریض و بحرانزده را برعهده گرفت ،اما حضور او
نیز نتوانست تغییری در اوضاع فصل گذشته لوس
بالنکوس ایجاد کند.
زیدان در فصل جدید کار را با چند پیروزی
آغاز کرد ،اما هواداران از نحوه بازی تیمشان رضایت
نداشتند و حتی شکست برابر مایورکا ،سرمربی
فرانسوی را در آستانه اخراج قرار داد ،اما این اتفاق
رخ نداد و زیدان در ادامه فصل برای یک بار دیگر
نبوغ خود را به همگان نشان داد .رئالمادرید حاال
در صدر جدول رقابتهای اللیگا قرار گرفته و در
لیگ قهرمانان اروپا و رقابتهای کوپا دل ری نیز
یکی از مدعیان قهرمانی به حساب میآید .نکته
کلیدی موفقیت رئال در فصل جدید به احیای
ستارههای افت کرده توسط زینالدین زیدان
برمیگردد؛ ستارههایی که حاال به ارکان موفقیت
رئالمادرید در فصل جدید تبدیل شدهاند.

اخبار

اما با همان روحیه ناامیدنشدنی آلمانی اش به
تالش ادامه داد و با اعتماد زیادی که زیدان به او
کرد ،حاال به یکی از اساسیترین مهرههای رئال در
فصل جدید تبدیل شده است.
ایسکو

بزرگترین معجزه زیدان ،اما به احیای
ستاره اسپانیایی برمیگردد .هافبک مورد عالقه
زیدان در چند مقطع تا آستانه جدایی از رئال نیز
پیش رفت ،اما با اصرار و پافشاری زیزو در جمع
کهکشانیها ماندگار شد .ایسکو که در ابتدای فصل
نیز نیمکتنشین بود ،حاال به مهره اصلی تیم زیدان
تبدیل شده و یکی از ارکان پیروزیهای پیاپی این
تیم در هفتههای اخیر بوده است.
کریم بنزما

تیبو کورتوآ

این دروازهبان بلژیکی فصل را به شکل کابوس
واری آغاز کرد و حتی در بازی لیگ قهرمانان رئال
برابر کلوپ بروژ و بعد از دریافت دو گل در دقایق
ابتدایی ،بین دو نیمه زمین را ترک کرد .با این
وجود زیدان بارها از اعتماد خود به این دروازهبان
پرده برداشت و اذعان کرد او یکی از بهترین
گلرهای دنیای فوتبال است؛ اظهارنظری که حاال به

واقعیت تبدیل شده و کورتوآ در حال حاضر یکی از
بهترین و آمادهترین دروازهبانهای اروپا به حساب
میآید.
تونی کروس

بسیاری از هواداران و کارشناسان فوتبال
در فصل گذشته به این نتیجه رسیده بودند که
دوران ستاره آلمانی در رئالمادرید به پایان رسیده
و باشگاه باید جانشینی برای او جذب کند .کروس،

شاید کمتر کسی در ابتدای فصل تصور میکرد
کریم بنزما تا این مقطع تنها با یک گل کمتر از
لیونل مسی و با  ۱۳گل زده یکی از مدعیان جدی
آقای گلی در اللیگا به حساب بیاید ،اما هموطن او
یعنی زیدان ،مانند سالهای قبل در فصل جدید
نیز اعتماد مثالزدنی خود در رابطه با کریم را حفظ
کرد و او نیز پاسخ این اعتماد را داد؛ بنزما حاال یکی
از آمادهترین مهاجمان اروپا بهحساب میآید و نبود
وی در چند بازی به دلیل مصدومیت کام ً
ال روی
بازی رئالمادرید تأثیر منفی گذاشت.

گری بایرنمونیخ نامشخص است؟
چرا آینده نیمکت مربی
ِ
مونیخی ها با هدایت فلیک  54ساله موفق به کسب دوازده برد
از چهارده بازی شده و بار دیگر خود را به صدر جدول رده بندی
رقابت های بوندس لیگا رسانده اند .در لیگ قهرمانان اروپا نیز این تیم
بدون از دست دادن امتیاز جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را
کسب کرده و در رقابت های جام حذفی نیز بعد از شکست هوفنهایم
از شرایط مناسبی برای رسیدن به فینال برلین برخوردار شده است.
با وجود اینکه از جنبه فوتبالی نمی توان اعتراض و انتقادی به
عملکرد فلیک وارد نمود ،اما آینده وی بر روی نیمکت مربی گری بایرن
مونیخ همچنان نامشخص است .هربرت هاینر رئیس باشگاه در گفتگویی
به تازگی اعالم کرده که تصمیم نهایی در خصوص مسئله مربی گری در
بایرن مونیخ در تابستان و بعد از پایان رقابت های این فصل اتخاذ خواهد
شد .هربرت هاینر  65ساله پیش از بازی بزرگ این هفته از رقابت های
بوندس لیگا مقابل الیپزیش در این زمینه گفته است« :ما تمام فصل
را صبر خواهیم کرد و بعد با هانسی صحبت می کنیم و در نهایت در
خصوص تکلیف سرمربی تیم تصمیم گیری خواهیم کرد».
فلیک می خواهد سرمربی بایرن مونیخ باقی بماند

تا زمان نهایی شدن تصمیم سران باشگاه بایرن مونیخ ،بی تردید
گمانه زنی ها و شایعات فراوانی از سوی رسانه ها منتشر خواهد شد.
با این وجود فلیک کتمان نمی کند که مایل است در فصل آتی نیز
سرمربی گری بایرن را بر عهده داشته باشد .وی در این خصوص می
گوید« :من از شرایط کنونی راضی هستم و افکار خود را مشغول
اتفاقات فصل آتی نمی کنم .البته من مصاحبه هاینر را نخوانده ام،
اما از اینکه وی دید مثبتی به من دارد ،خوشحالم .موارد دیگر چندان
مهم نیستند .من کام ً
ال مستقلم و احساس می کنم که مربی گری
در بایرن مونیخ به من آرامش می دهد .من تیمی در کنار خود می
بینم که به آنها اعتماد دارم و قدردانی آنها را احساس می کنم ».برای
هانسی فلیک البته دیگر فعالیت به عنوان کمک مربی در بایرن مونیخ
قابل تصور نیست و وی مدت ها پیش چنین مسئله ای را قاطعانه
رد کرده است.
سران بایرن مونیخ به دقت همه شرایط و اوضاع تیم را زیر نظر
دارند و اگر فلیک می خواهد به رویای خود جهت حضور ادامه دار بر
روی نیمکت مربی گری بایرن مونیخ جامه عمل بپوشاند ،می بایست
در بازی های باقی مانده این فصل به عملکرد خوب و قانع کننده خود
با تیم ادامه دهد .بازیکنان بایرن مونیخ نیز چنین سیگنالی را برای

رکورد عجیب مهاجم استقالل؛
بدون برد با مرتضی!

خرید ارسالن مطهری در نیم فصل ،اتفاق
خوبی برای استقالل بود .آنها دربی تهران بدون
حضور دیاباته هم توانستند دو گل به پرسپولیس
بزنند و هر دو گل را هم ،ارسالن مطهری زد.
امشب اما درباره مصدومیت قائدی ،اوضاع فرق
میکرد .مرتضی تبریزی جای او را در زمین
مسابقه را گرفت و مثل دیگر بازیهای فصل ،در
گلزنی ناکام بود .بدتر اینکه استقالل هم بعد ورود
او نتوانست گلی بزند و در اولین بازی دور گروهی
لیگ قهرمانان متوقف شد .آخرین گل تبریزی برای
استقالل ،به فصل گذشته برمیگردد .تبریزی این
فصل در لیگ برتر 6 ،بازی برای استقالل به میدان
رفته و  4بازی ،بیشتر از یک نیمه بازی کرده است.
هر  4بازی ،استقالل نتوانست حریفانش را شکست
دهد .او بازی رفت با ماشین سازی ،پرسپولیس و
ذوب آهن فیکس بود و بازی با نفت مسجدسلیمان
همان نیمه اول به جای دیاباته مصدوم به زمین
رفت .استقالل به پرسپولیس و ماشین سازی باخت
و با نفت مسجدسلیمان و ذوب آهن مساوی کرد.
موفقیتهای استقالل ،دقیقا از زمان شکل گرفتن
زوج دیاباته و قائدی آغاز شد.در لیگ قهرمانان هم
سهم تبریزی همان چند دقیقه پایان بازی مقابل
الریان بود .امروز اما مصدومیت قائدی و نبود
دیاباته ،باعث شد دقیقه  34به زمین برود و باز
هم ،استقالل نتوانست پیروز شود تا رکورد بد این
فصلش ادامه داشته باشد .نکته بدتر ،اینجاست که
این فصل تبریزی نه تنها گلی نزده ،که در 366
حضور او در لیگ برتر ،استقالل فقط دو گل زده
است .بهترین خط حمله لیگ با میانگین هر 44
دقیقه یک گل ،وقتی تبریزی در زمین است هر
 183دقیقه یک گل میزند 6 .بازی آخری که
تبریزی برای استقالل به عنوان بازیکن ذخیره
به زمین رفته ،از زمان ورودش آنها نتوانستند
دروازه حریف را باز کنند .در لیگ قهرمانان هم
 57دقیقه حضور او در زمین ،با صفر گل زده
برای استقالل همراه بوده است.در جام حذفی،
تبریزی دوباره فرصت بازی برای استقالل را پیدا
کرد و مقابل دو تیم غیر لیگ برتری گل ریحان
و فجر سپاسی هم نتوانست گلی بزند .البته این
دو مسابقه ،این حسن را داشت که دیگر بازیکنان
استقالل در حضور او توانستند یک گل به گل
ریحان و  3گل به فجرسپاسی بزنند .با این شرایط
و این آمار ،استقاللیها باید امیدوار باشند هر چه
زودتر ،حداقل یک نفر از بین دیاباته و قائدی به
ترکیب استقالل برگردند .وگرنه مثل بازی امروز،
شاید آنها در مسابقه با تیمهای نه چندان بزرگ
هم به مشکل بخورند.
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ادامه کار با فلیک دریافت کرده اند.

معضل اسپانیا؛ گلرهای گران و
نامطمئن!

سران بایرن مونیخ همه گزینه های ممکن را بررسی خواهند کرد

با توجه به اینکه تکلیف سرمربی گری بایرن مونیخ در تابستان
آتی مشخص خواهد شد ،سران این باشگاه همه گزینه های ممکن
را بررسی خواهند کرد .در ماه های گذشته همواره گمانه زنی هایی
در مورد احتمال سرمربی گری توماس توخل و یولیان ناگلزمن در
بایرن مونیخ وجود داشته است و اگر بعد از رقابت های این فصل
امکان به خدمت گیری یکی از این دو سرمربی وجود داشته باشد ،بی
تردید سران بایرن مونیخ اقدام خواهند کرد و شانس خود را امتحان
خواهند نمود .فلیک در این زمینه می گوید« :من با اتفاقات بازار نقل
و انتقاالت آشنا هستم ،اما عالقه ای به آن ندارم .من تنها از اینکه می
توانم با این بازیکنان فوق العاده کار کنم ،بسیار خوشحالم».
از توماس توخل می توان به عنوان مهمترین رقیب فلیک برای
مربی گری در بایرن مونیخ نام برد ،چون آینده توماس توخل در پاری
سن ژرمن به نتیجه این تیم در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بستگی
خواهد داشت و شکست این تیم مقابل دورتموند در مرحله یک هشتم
نهایی این رقابت ها می تواند به حضور وی در پاریس خاتمه دهد.
به خصوص اینکه به تازگی نیمار و ام باپه ستاره های این تیم نیز با
توماس توخل اختالفاتی هر چند جزئی داشته اند.
تأثیر منفی نامشخص بودن تکلیف سرمربی گری بایرن مونیخ
در بازار نقل و انتقاالت

تا زمانی که تکلیف سرمربی آتی بایرن مونیخ به صورت قطعی
مشخص نشده باشد ،برنامه ریزی این تیم جهت خرید بازیکنان
جدید و فروش بازیکنان مازاد با مشکل مواجه خواهد شد .چون برای
بسیاری از بازیکنان بزرگ ،سرمربی تیم نقشی حیاتی برای پیوستن
آنها به تیمی جدید خواهد داشت و معلوم نبودن تکلیف سرمربی تیم
می تواند از این جنبه برای سران بایرن مونیخ مشکل ساز شود.
به این ترتیب تکلیف بازیکنانی نظیر لروی سانه و کای هاورتس
که گمانه زنی های فراوانی در مورد خرید آنها توسط بایرن مونیخ به
گوش رسیده ،چه خواهد شد؟ چون این بازیکنان جوان نمی دانند
که سرمربی جدید تیم چه برنامه ای برای آنها دارد و آیا آنها می
توانند خود را به فلسفه بازی سرمربی جدید منطبق نمایند یا نه.
بی تردید هر سرمربی جدیدی از افکار و ایده های مختص به خود
برخوردار است.

خطر وجود یک راه حل دوم

هر چقدر سران بایرن مونیخ تصمیم گیری خود برای تعیین
تکلیف سرمربی را به تعویق بیندازند ،امکان ایجاد یک راه حل دوم
در ذهن سران مونیخی افزایش خواهد یافت .اینکه این مسئله به کجا
خواهد انجامید ،در مورد نیکو کواچ سرمربی سابق بایرن به خوبی
مشاهده شد .قبل از اینکه نیکو کواچ در سال  2018میالدی به عنوان
سرمربی جدید بایرن مونیخ معرفی گردد ،گمانه زنی های فراوانی در
خصوص توافق مونیخی ها با توماس توخل ،یولیان ناگلزمن ،رالف
هازن هوتل و مائوریتسیو پوچتینو به گوش می رسید.
به همین دلیل از همان ابتدا به کواچ به عنوان یک راه حل
موقتی و اضطراری نگریسته می شد و دیدی انتقادی نسبت به انتخاب
وی وجود داشت .به نحوی که این سرمربی کروات حتی با وجود
فتح بوندس لیگا و جام حذفی آلمان در فصل گذشته هرگز سرمربی
قدرتمندی در آلیانز آرنا محسوب نمی گردید و هیچ پشتیبانی خاصی
از وی صورت نمی گرفت و سرانجام نیز در فصل جاری از رقابت های
بوندس لیگا بعد از بازی های هفته دهم از سمت خود بر روی نیمکت
مربی گری بایرن مونیخ برکنار شد.
با این همه هربرت هاینر رئیس باشگاه بایرن مونیخ نسبت به
ادامه همکاری باشگاه با فلیک ابراز امیدواری کرده است« :من معتقدم
او کار فوق العاده ای را در تیم انجام داده است ،البته نه تنها به
خاطر بردهایی که تیم کسب کرده ،بلکه بیشتر به دلیل نحوه کسب
این پیروزی ها .ما خیلی از تغییرات مثبت در تیم را مدیون فلیک
هستیم».

مرور هتتریکهای مسی در پاس گل!
از آخرین گل اللیگایی مسی  284دقیقه
میگذرد .در حقیقت پس از به ثمر رساندن گل
پیروزی بخش بارسلونا برابر گرانادا در نخستین
تجربه کیکه ستین روی نیمکت بارسلونا ،لیونل
مسی  3بازی اللیگایی برابر والنسیا ،لوانته و اکنون
رئال بتیس را بدون گلزنی پشت سر گذاشته است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که مسی از
هیچ تالشی برای گلزنی فروگذار نکرده است .در
طول این  284دقیقه ،مسی با  27شوت دروازه رقبا
را تهدید کرده اما هبچ یک از این  27شوت وارد
دروازه رقبا نشده است؛  8شوت خارج از چهارچوب
بوده 6 ،شوت در میانه های راه بلوکه شده و 13
شوت دیگر نیز توسط روی سیلوا (گرانادا) ،دومنک
(والنسیا) ،آیتور (لوانته) و روبلس (رئال بتیس)،
دروازه بانان رقبای بارسا در این مدت مهار شده
است.
اما این ،داستان تمامی دقایق مسی در این
مسابقات نبوده است؛ در حقیقت ،در همین دقایق
مسی جنبه های دیگر بازی خود را هم به نمایش
گذاشته و علیرغم عدم توفیق در گلزنی ،در  2بازی
اخیر تیمش  5پاس گل ارسال کرده است؛ آماری
که اگر پاس گل برابر لگانس در کوپا دلری را هم
به آن اضافه کنیم ،به  6پاس گل در  3مسابقه
تبدیل میشود.
مسی ابتدا ظرف  94ثانیه ،دو پاس گل برای
آنسو فاتی در برابر لوانته ساخت و سپس یکشنبه
شب در نمایشی حیرت انگیز در بنیتو ویامارین،
سازنده هر  3گل تیمش برای فرانکی دییونگ،
سرخیو بوسکتس و کلمنت لنگلت بود.

با این هتتریک در پاس گل ،تعداد پاس
گل های مسی در این فصل اللیگا هم دو رقمی
شد ( 11پاس گل) تا او در کنار جیدن سانچوی
دورتموند تنها بازیکنان این فصل  5لیگ معتبر
اروپایی باشند که تعداد گل ها و پاس گل هایشان
دو رقمی شده است( .مسی  14گل و  11پاس گل،
سانچو  12گل و  13پاس گل) او دهمین بازیکن
این فصل لیگ های معتبر است که در پاس گل
هتتریک کرده و در کنار تیمو ورنر ،تنها بازیکنی
است که هم در گلزنی و هم در گل سازی ،توانسته
هتتریک کند.
اما در شرایطی که همگان هتتریک های
مسی در گلزنی را میشمارند و آن را با هتتریک
های رونالدو مقایسه میکنند ،مسی کم کم
به تعداد هتتریک های خود در پاس گل هم
میافزاید .در حقیقت ،دیدار یکشنبه شب برابر رئال
بتیس ،سومین باری بود که مسی در دوران حرفه
ای خود ،ارسال  3پاس گل در یک بازی را تجربه
میکرد .به همین بهانه نگاهی خواهیم داشت به
این  4هتتریک ،البته در گل سازی:
لوانته (کوپا دلری 22 ،ژانویه )2014
بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی با تساوی
 1-1دو تیم در سیوتات والنسیا در جریان بود که
جادوی مسی آغاز شد .او در دقیقه  60با یک پاس
در عمق پشت مدافعان ،کریستین تیو را با دروازه
بان تک به تک کرد و تیو نیز با ضربه دقیق پای
راست ،بارسا را پیش انداخت .در دقیقه  81تیو
پاس در عمق مسی را این بار تک ضرب و بدون
معطلی به گل تبدیل کرد و  5دقیقه بعد هم مسی

این بار با ارسالی مواج ،خط دفاعی لوانته را شکافت
و تیو پس از کنترل توپ ،با روی پا هتتریک خود
را کامل کرد.
هر  3پاس گل مسی در این بازی سهم تیو
بود و البته روی گل اول هم سهم همین دو بازیکن
کامال مشهود است؛ پاس در عمق مسی ،ضربه تیو،
دفع دروازه بان و ناهماهنگی مدافعان لوانته که با
گل به خودی ،بارسا را به بازی بازگرداندند.
پاراگوئه (کوپا آمریکا 30 ،ژوئن )2015
بازی دو تیم در مرحله نیمه نهایی ،تکرار
تقابل آن ها در مرحله گروهی بود ،جایی که
بازی با تساوی  1-1به پایان رسید؛ این بازی
اما با هتتریک مسی در پاس گل ،سرنوشت
کامال متفاوت تری داشت .او در دقیقه  14با
ارسال ضربه ایستگاهی به درون محوطه جریمه،
مارکوس روخو را صاحب موقعیت کرد و مدافع
سابق منچستریونایتد به لطف غفلت مدافعان ،گل
نخست بازی را به ثمر رساند .در دقیقه  ،26مسی
که حرکتی از میانه زمین را آغاز کرده بود پاستوره
را پا به توپ کرد و او نیز در لحظه ورود به محوطه
جریمه با شوت محکم پای راست ،گل دوم تیمش
را به ثمر رساند.
در دقیقه  82و زمانی که بازی با حساب 1-5
به سود آرژانتین در جریان بود ،یک و دوی مسی با
آگوئرو میتوانست منجر به گلزنی مسی شود اما او
تعادل خود را از دست داد و در آخرین لحظه توپ
را به هیگواین رساند تا مهاجم فرصت طلب آلبی
سلسته گل ششم شاگردان مارتینو را به ثمر رساند؛
مهاجمی که البته در بازی فینال یکی از پنالتی

برای کونته و افعی خطرناک؛ زهردارتر از همیشه!

در کودکی با گچ آسفالت خیابانهای لچه را سفید میکرد تا
یک زمین فوتبال بکشد و با دوستانش بازی کند .خودش میگفت
همه چیز از فوتبال را در خیابان و بازی با دوستانش یاد گرفته .پدرش
هیچ مشکلی با فوتبال او نداشت و خودش هم مربی یوونتینا بود اما به
آنتونیو گفت اولویتت باید گچ و تخته سیاه مدرسه باشد .شاید برای
همین بود که در درس و هر کاری آنقدر خوب ظاهر میشد ،عالم و
آدم در مدرسه او را مثال میزدند :مثل آنتونیو باشید بچهها!
حاال داستان به اوج رسیده .او مثالی برای مربیان شده .روزگار
حریفان را سیاه کرده .در هر تیمی .در یوونتوسی که هم سالها در
میانه میدان برایشان درخشید و هم کنار زمین هدایتشان کرد ،در
ایتالیای بینهایت جذاب و جوان که اسیر حرکات جلف گراتزیانو پله و
زازا شد و فقط حسرت بر دل طرفداران آتزوری گذاشت و در چلسی

که کاری کرد تا دیگر کسی دلتنگ مورینیو نشود .او در زمان بازیاش
برای ایتالیا آقای دوم شدنها بود .چه در جام جهانی  ۹۴و چه در یورو
 .۲۰۰۰اما در دوران مربیگریاش اصال.
داستان موفقیتهای کونته چیز عجیب و غریبی نیست .تاکتیک
و سیستم و تمرینات را چند لحظه در یک اتاق کوچک در مغزتان
حبس کنید و به کنار زمین دقت کنید .به شور و حرارت او نگاه کنید.
به فریادهایش .به همان حرکاتش که باعث شده دستیاران او ،چه
غریبه و چه برادرش جیانلوکا ،کونته را به دلیل شادیهای پس از
گلش مایکل جکسن نسل جدید بنامند اما بسیاری دیگر او را با لقب
اصلیاش میخوانند؛ پدر خوانده!
اوایل فصل هیچکس اینتر را آنقدر جدی نمیگرفت .تیمی که
روزی سهگانه درو میکرد و حاال به همراه میالنیها هر از چند گاهی به

حمله لیورپول به رکورد خودش!

لیورپول از آوریل  ۲۰۱۷در آنفیلد بی
شکست بوده است و آخرین باری نیز که در خانه
نتوانست برنده شود ،ژانویه سال قبل بود که در
دیدار خانگی برابر لسترسیتی به تساوی یک بر
یک رسید.
اکنون لیورپول رکورد  ۲۰برد پیاپی خانگی
در رقابت های لیگ را در اختیار دارد و یک برد
دیگر تا رسیدن به رکورد  ۲۱برد پیاپی بیل
شانکلی در سال  ۱۹۷۲نیاز دارد.
آنها فقط یک بازی با برابری با رکورد ۲۱
پیروزی پیاپی در آنفیلد فاصله دارند  ،چیزی
که تقریباً  ۵۰سال پیش به آن دست یافتند.
در آن زمان با حضور بیل شانکلی ،افسانه ای
افرادی چون تامی اسمیت و هیوز را در خط
میانی داشت و کوین کیگان و جان توشاک نیز
در این تیم حضور داشتند.
آن تیم لیورپول با فرمت  ۴-۴-۲بازی کرد
 ،در حالی که تیم فعلی یورگن کلوپ از فرمت
 ۴-۴-۳استفاده می کند.
اما چه تفاوت ها و شباهت های دیگری بین
دو تیم وجود دارد که در سال  ۱۹۷۳به پیروزی
در لیگ دسته اول و جام یوفا در سال ۱۹۷۳
دست یافت و تیم فعلی در آستانه قهرمانی در
لیگ برتر است.
لیورپول در بازی بعدی خانگی خود باید به
دیدار وستهام برود و برتری در این دیدار باعث
می شود قرمزها به رکورد تاریخ خود یعنی ۲۱
برد پیاپی در خانه دست یابند.

های آرژانتین را هدر داد تا شیلی به قهرمانی برسد.
ختافه (اللیگا 12 ،مارچ )2016
لئو که دقایقی قبل یک پنالتی از دست داده
بود ،در دقیقه  19با پاس پشت مدافعان تماشایی
اینیستا صاحب موقعیت شد و با ارسال محکم خود،
توپ را به سر منیر الحدادی کوباند تا بارسلونا 0-2
پیش بیفتد .در دقیقه  32پاس در عمق مسی با
ضربه پای راست نیمار به گل سوم بارسا تبدیل شد
و پاس دقیقه  51مسی در بین مدافعان لوانته را
نیمار با کنترل خود به گل پنجم بارسا تبدیل کرد.
بین دو گلی که مسی برای نیمار ساخت ،خود
او در دقیقه  40با شلیکی تماشایی یک گل به ثمر
رساند و رد پای او نیز در گل نخست بارسا نیز دیده
میشود .زمانی که جوردی آلبا پاس در عمق مسی
را به درون  6قدم ارسال کرد و این ارسال با ضربه
رودریگز به یک گل به خودی تبدیل شد .بارسا این
بازی را  0-6برد.
رئال بتیس (اللیگا 9 ،فوریه )2020
مسی که حرکتی را از سمت راست زمین آغاز
کرده بود ،در دقیقه  9با ارسال خود پشت مدافعان
دییونگ را با روبلس تک به تک کرد تا هافبک
هلندی با کنترل خود و ضربه روی پای زیبا ،بازی
را به تساوی بکشاند .در دقیقه دوم وقت های اضافه
نیمه اول ارسال مسی از روی یک ضربه ایستگاهی
با ضربه بوسکتس به گل تبدیل شد و در دقیقه
 ،72این بار ارسال مسی در شروع مجدد بازی سهم
کلمنت لنگلت شد تا مدافع فرانسوی با ضربه سر،
بازی را  2-3کرده و بارسا را برنده جدال ستین با
تیم سابقش کند.

نیمه باالی جدول سرک میکشد و بیشتر در باد گذشته پر افتخار و «این
زمستان را ببین ما هم بهاری داشتیم» به سر میبرد .اما کونته کاری کرده
کارستان .روحیهای به تیم تزریق کرده که هواداران نرآتزوری با غرور به
تیمشان بنگرند و شاگردانش نفس یووه را بگیرند .حتی با رونالدو .حتی
با ساری و حتی با هنرشان که در دو کلمه متناقض شناخته میشود:
خریدهای رایگان! اینتر به اوج رسیده .دربی میبرد .کامبک میزند .به
صدر رسیده و تا دست کاپیتانش به جام نرسد بیخیال نمیشود .بیخیال
افتخاری که حاال با حضور کونته در درسترستر از همیشه است .طبق
یک آمار ،سرمربیشان نهمین آنتونیوی محبوب جهان و هفتمین مربی
پرطرفدار دنیا است و شادیاش دومین شادی دیوانهوار بین مربیان .حاال
ق یکی از دیوانهوارترین افعیهای
باید یک گزینه به آن اضافه کنند .خال 
دنیا .زهردا ِر زهردار!

اسپانیا با وجود داشتن دو دروازهبان
گرانقیمت جهان ،با مشکالت زیادی روبرو است و
مربی تیم به هیچ کدام از این دو دروازهبان اعتماد
کافی ندارد .دیوید دخئا  ،بازیکن منچستریونایتد
به دلیل سالها عملکرد خوب  ،به پردرآمدترین
دروازهبان جهان تبدیل شده است .از سوی دیگر
 ،کپا چلسی به دلیل پتانسیل عظیم او در تیم
بیلبائو  ،گرانترین دروازهبان جهان با  ۸۰میلیون
یورو است .با این حال ،هر دو دروازهبان در یک
فصل اخیر بسیار پرفراز و نشیب ظاهر شدند و
به نظر می رسد سرمربی اسپانیا انریکه به هیچ
کدام از این دو دروازهبان اعتماد ندارد.
دخئا از جام جهانی  ۲۰۱۸عملکرد ضعیف
خود را نشان داد و در این فصل نیز با یونایتد
خوب کار نکرده است .اوضاع برای کپا بدتر از
این است و او اخیرا جایگاه ثابت تیم چلسی را
از دست داده است و به بازیکنی نیمکت نشین
در این تیم تبدیل شده است .به همین دلیل
در حالی که چهار ماه تا شروع یورو  ۲۰۲۰زمان
باقی مانده است ،هنوز مشخص نیست انریکه
برای پست دروازه بانی خود برای این رقابت ها
چه تصمیمی خواهد گرفت .عالوه بر این دو ،
پائو لوپز  ،از رم  ،دروازهبان دیگری است که در
لیست های انتخابی اسپانیا برای یورو است و
ممکن است به یورو برده شود.

یوونتوس در پایان فصل به سراغ
گواردیوال میرود

نشریه سان در گزارشی مدعی شده است
که باشگاه یوونتوس در نظر دارد که در پایان
فصل جاری پپ گواردیوال ،سرمربی تیم فوتبال
منچسترسیتی را جانشین مائوریتزیو ساری
کند .طبق گزارش این روزنامه انگلیسی نوشته
است که آندرهآ آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس
معتقد است ،گواردیوال سرمربی ایدهآلی است
که میتواند این تیم را به اوج قله فوتبال اروپا
برساند و به انتظار آن برای فتح لیگ قهرمانان
پایان دهد.
انتشار این خبر در نشریه سان ،چند ساعت
پس از انتشار شایعهای مبنی بر احتمال اخراج
مائوریتزیو ساری سرمربی فعلی بانوی پیر برای
بازگشت ماسیمیلیانو آلگری است .در ابتدای
فصل جاری هم اخبار مشابهی مبنی بر توافق
گواردیوال با یوونتوس منتشر شده بود ،همان
مقطعی که سرمربی منچسترسیتی منتظر
مشخص شدن تکلیف محرومیت تیمش از سوی
فیفا به خاطر نقض قانون جذب بازیکنان خارجی
زیر سن قانونی بود که در نهایت اعمال نشد .با
وجود آنکه باشگاه یوونتوس همواره تأکید داشت
که ساری گزینه اولش بوده است ،بسیاری انتظار
داشتند که با فراهم شدن شرایط ،بیانکونری
گواردیوال را استخدام کند .منچسترسیتی در
فصل جاری ،در کورس قهرمانی برای لیگ برتر
تسلیم لیورپول شده است و بعید نیست که
گواردیوال پس از این ناکامی به دوران حضورش
در ورزشگاه اتحاد پایان دهد ،تصمیمی مشابه
آنچه پس از ناکامیاش در بارسلونا برای فتح
اللیگا اتخاذ کرد .گواردیوال به سبب دوران
بازیگریاش در تیمهای رم و برشا ،به زبان
ایتالیایی مسلط است و در ایتالیا هم طرفداران
بزرگی مانند آریگو ساکی دارد.

کاری که راموس انجام می دهد غیر
معمولی است

سرخیو راموس موفق شد در بازی ابتدا
هفته رئال مادرید برابر اوساسونا گل دوم تیمش
را وارد دروازه حریف کند تا در هفدهمین سال
پیاپی در رقابت های اللیگا موفق به گلزنی
شده باشد؛ موضوعی که باعث شد این مدافع
اسپانیایی در این زمینه رکورددار باشد.درخشش
راموس باعث شده که اسطوره باشگاه رئال مادرید
به تمجید از این بازیکن بپردازد .فرناندو هیرو در
این باره گفت « :کاری که راموس انجام داده غیر
معمولی است .او از رکورد من و رونالدو عبور کرد؛
این در حالی است که ما در برخی مواقع به عنوان
هافبک نیز بازی می کردیم .گلزنی تا این حد برای
بازیکنی در پست سرخیو راموس امری غیر معمولی
است».هیرو در ادامه گفت « :از طرف دیگر جرارد
پیکه نیز به طور معمول چند گل در فصل به
ثمر می رساند اما هیچ شباهتی بین او و راموس
وجود ندارد .راموس مرتبا و به طور متوالی برای
رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا گلزنی میکند».

