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اخبار
اولتیماتوم جدی ستارههای بارسلونا به
سرمربی!

بارسلونا بار دیگر امتیاز از دست داد ،این بار
در زمین سلتاویگو و با تساوی  ۲-۲مقابل این تیم
درحالی که دو بار از حریف پیش افتاده بود .لوئیس
سوارس مهاجم اروگوئهای که در این بازی هر دو
گل بارسلونا را روی دو پاس دو گل لیونل مسی
به ثمر رساند ،بعد از بازی در واکنش به سؤال
خبرنگاران در مورد مشکالت بارسلونا در بازهای
خارج از خانه گفت که بهتر است از مربیان دلیل
این نتایج را بپرسید .همین موضوع به خوبی نشان
میدهد که کیکه ستین سرمربی بارسلونا از حمایت
ستارههای تیمش برخوردار نیست و در این تیم
اختالف نظرهایی در مورد سرمربی تیم وجود دارد.
اولتیماتوم

حرفهای سوارس ،اولین اولتیماتوم جدی به
ستین بود .پیش از این در زمان والورده (سرمربی
سابق بارسا) و در همان بازیهای ابتدای این
فصل نیز چنین انتقاداتی از سوی بازیکنان شنیده
میشد .مهاجم اروگوئهای با وجود اینکه در این
فصل مشکل مصدومیت زانو داشت و چندین
بازی را در این فصل به همین دلیل از دست داد.
او همچنان بار تیم را در بازیهای خارج از خانه به
دوش میکشد جایی که توانسته  ۷گل از  ۱۳گل
تیمش را به ثمر برساند .ستین دقیقه  ۸۱سوارس را
از بازی بیرون کشید و گریزمن را به زمین فرستاد و
بارسلونا در دقیقه  ۸۸گل تساوی را دریافت کرد و
سه امتیاز را با یک امتیاز عوض کرد .همین موضوع
باعث عصبانیت بیشتر سوارس شد.
بیاعتمادی

اما کنایه سوارس به سرمربی بارسا فقط به این
بازی محدود نمیشود .این موضوع نشان میدهد
که بزرگان رختکن بارسلونا به ستین اعتماد و اعتقاد
ندارند و او را مربیای در حد بارسلونا نمیدانند .این
بیاعتمادی وقتی به وجود آمد که مسئوالن باشگاه،
ارنستو والورده را اخراج کردند و برای جایگزینی او
صحبت از ژاوی و رونالدو کومان و حتی پوچتینو،
سرمربی سابق تاتنهام به میان آمد اما در نهایت
انتخاب باشگاه ،کیکه ستین بود؛ مربیای که به
گفته اریک آبیدال به بارسلونا آمد تا ضربان قلب
تیم را باالتر ببرد اما در عمل موفق به انجام چنین
کاری نشده است.
عصبانیت

ستارههای بارسلونا با وجودی که در چند
مقطع از والورده انتقادهایی داشتند اما به عملکرد
و تواناییهای او از روز اول اعتماد داشتند و رابطه
بسیار خوبی نیز بین والورده و ستارههای تیم برقرار
شده بود .وقتی آبیدال در پی اخراج والورده به
رسانهها گفت که تعدادی از بازیکنان تالشهایی
برای اخراج والورده انجام دادند این موضع باعث
عصبانیت لیونل مسی و دیگر ستارههای تیم شد
طوری که مسی خیلی سریع آبیدال را به چالش
کشید و گفت باید اسم بازیکنانی که خواهان اخراج
والورده بودند را بیان کند .آبیدال اسمی را بیان نکرد
اما تأثیر آن اتفاق این بود که بیاعتمادی بازیکنان
به کادر مدیریت باشگاه بیشتر شد و کیکه ستین
هم کسی نبود که بتواند این اعتماد از دست رفته را
احیا کند .هیچ تحولی در تیم دیده نشد و برخالف
وعدههای اولیه ستین که گفته بود سبک کرویف
را در تیم زنده میکند بارسا در بازیهای اولیه
آنقدر بد بازی میکرد که بازیکنان خودشان دست
به اصالح سیستم زدند و از مربی خواستند که به
روش سالهای قبل بازی کنند.
بدون کاریزما

ستین هم که قدرت تصمیمگیری را از همان
روز اول از خود نشان نداده بود ،مجبور شد دوباره
به سیستم والورده برگردد و به جای مدیریت تیم،
فقط تصمیمهای خودش را مدیریت میکرد .تفاوت
او با والورده اما در این است که والورده قدرت
کنترل تیم و برقراری ارتباط درست با بازیکنان را
داشت اما ستین خیلی زود کاریزمای خود را نزد
بازیکنان از دست داد .سرمربی بارسا در موقعیت
خوبی قرار ندارد .قرارداد او تا سال  ۲۰۲۲است
البته با این شرط که رئیس جدید باشگاه میتواند
با او در سال  ۲۰۲۱قطع همکاری کند .خودش هم
در حرفهایش با گفتن اینکه «فع ً
ال اینجا هستم»
نشان داده که از آینده خودش در بارسلونا چندان
مطمئن نیست .گرچه االن رقیب خاصی برای
نیمکت ندارد (چون ژاوی در قطر ماندنی است،
کومان هم در هلند میماند و آبیدال هم خیلی بعید
است که تصمیم به سرمربیگری بارسا بگیرد) اما باز
هم ستین میداند که اگر در اللیگا و لیگ قهرمانان
نتایج خوبی به دست نیاورد جایی در نوکمپ در
فصل آینده نخواهد داشت.

لواندوفسکی؛  ۴آقای گلی در  ۵فصل

بایرن مونیخ در هفته پایانی بوندسلیگا توانست
با  ۴گل ولفسبورگ را در هم بکوبد تا با اقتدار جام
قهرمانی را باالی سر برد .روبرت لواندوفسکی با گلی
که در این دیدار به ثمر رساند مجموع گل های
خود را در فصل جاری بوندسلیگا به عدد  ۳۴رساند
تا برای سومین فصل پیاپی عنوان آقای گلی را به
دست آورد .لواندوفسکی  ۵بار تا کنون عنوان آقای
گلی را در بوندسلیگا به دست آورده است .او چهار
بار با پیراهن بایرن مونیخ و یک بار با دورتموند
موفق به کسب عنوان آقای گلی شده است .اما
رکورد دار آقای گلی در بوندسلیگا گرد مولر اسطوره
ژرمن ها است که توانسته  ۷بار این عنوان را به
دست آورد و لواندوفسکی باید دو بار دیگر این
عنوان را تصاحب کند تا تاریخ ساز بوندسلیگا شود
که البته کار سختی است.
فهرست آقای گل های  ۱۰فصل اخیر
بوندسلیگا  :۲۰۱۱-۲۰۱۰ماریو گومز از بایرن مونیخ
با  ۲۸گل  :۲۰۱۲-۲۰۱۱کالس یان هونتالر از
شالکه با  ۲۹گل  :۲۰۱۳-۲۰۱۲اشتفان کیسلینگ
از بایر لورکوزن با  ۲۵گل :۲۰۱۴-۲۰۱۳روبرت
لواندوفسکی از دورتتموند با  ۲۰گل
 :۲۰۱۵-۲۰۱۴الکس مایر از آینتراخت
با  ۱۹گل :۲۰۱۶-۲۰۱۵لواندوفسکی از بایرن
مونیخ با  ۳۰گل:۲۰۱۷-۲۰۱۶اوبامیانگ از
دورتموند با  ۳۱گل  :۲۰۱۸-۲۰۱۷لواندوفسکی
از بایرن با  ۲۹گل :۲۰۱۹-۲۰۱۸لواندوفسکی با
بایرن با  ۲۲گل  :۲۰۲۰-۲۰۱۹لواندوفسکی با
بایرن با  ۳۴گل

باشگاه یوونتوس در جوالی سال  2018با
پرداخت مبلغی نزدیک به یکصد میلیون پوند،
فوقستارهای به نام «کریستیانو رونالدو» را از
باشگاه رئال مادرید جذب کرد تا با استفاده از
تواناییهای این بازیکن پرتغالی ،لیگ قهرمانان اروپا
را به آغوش بکشد .در واقع جذب یکی از برترین
بازیکنان تاریخ جهان فوتبال ،بخشی از برنامه
بلندمدت بانوی پیر برای تبدیل شدن به بهترین
تیم و باشگاه جهان تا سال  2024بود.
با نگاهی به خریدهای آنها در سالهای اخیر،
به خوبی متوجه سیاستهای جدید بیانکونری در
این بازار خواهید شد؛ تابستان گذشته تورینیها
«ماتیاس دلیخت» را از آژاکس به خدمت گرفتند
تا نشان دهند عالوه بر جذب ستاره بزرگی مانند
رونالدو ،از جذب ستارههای جوان و نوظهور فوتبال
را غافل نشدهاند .آنها اکنون به جذب «آرتور ملو»
از بارسلونا هم نزدیک هستند تا یک بار دیگر این
حقیقت را به اثبات برسانند که میتواننند بازیکنان
کلیدی ،مهم و با اهمیت یک باشگاه بزرگ را هم
برای پوشیدن پیراهن سیاهوسفیدشان ترغیب
کنند .البته یووه هنوز با آرتور تا لحظه نگارش این
مطلب قرارداد رسمی امضا نکرده اما تمامی شواهد
شدن این انتقال میدهد.
خبر از وقوع و نهایی
ِ
تورینیها در تابستان  2018نشان دادند که
کردن سر کیسه در موقع لزوم ،ترس
برای شل
ِ
و ابایی به خرج نمیدهند و به جز  ،CR7با 104
میلیون پوند« ،لئوناردو بونوچی»« ،ژائو کانسلو»
و «داگالس کاستا» را نیز به خدمت گرفتند .در
تابستان  2019نیز تقریباً همین رویه را ادامه دادند
و رقمی در حدود  170میلیون پوند هزینه کردند
تا بازیکنانی مانند «ماتیاس دلیخت»« ،دانیلو»،
«کریستین رومرو»« ،لوکا پیگرینی» و «مریح
دمیرال» را به «آلیانتس یوونتوس» بیاورند .آنها در
کنار این بازیکنان ،ستارههایی همچون «جانلوئیجی
بوفون»« ،آدریان رابیو» و «آرون رمزی» را نیز به
صورت رایگان به ترکیب خود افزودند .در ژانویه
 2020هم با پرداخت  31.5میلیون پوند ندژان
کولوسفسکی» بیست ساله را از آتاالنتا خریدند.
در واقع میتوان گفت که قدرت بالمنازع

محک جدی یوونتوس

فوتبال ایتالیا در سالهای اخیر ،با تغییر سیاستی
مشهود ،اکنون به خریدهای بزرگ و پرداخت هزینه
الزم جهت دستیابی به اهدافش عالقه پیدا کرده
است .با این وجود به نظر میرسد شیوع ویروس
«کوئید  »19در ادامه این روند اخالل ایجاد کرده
و تاثیر منفی در تورین از خود به جای بگذارد.
منابع نزدیک به باشگاه از کمبود درآمدها سخن
گفتهاند و این امر باشگاه را وادار کرده تا درباره
نقلوانتقاالت پیش رو ،محتاطانهتر بیاندیشد.
در حقیقت مبالغ سنگین انتقال و دستمزدها
اکنون برای بیانکونریها به یک مشکل بزرگ تبدیل
شده و به همین دلیل نیز اکنون بانوی پیر برای
جذب بازیکنان جدید ،به فروش چند بازیکن فعلی
خود میاندیشد .از این رو شاید حضور بازیکنان
بزرگی همچون «گونسالو ایگواین» و «میرالم
فروش تابستانی باشگاه ،چندان
پیانیچ» در لیست
ِ
تعجببرانگیز و شوکهکننده نباشد .پیشبینیهایی
نیز در این خصوص مطرح شده است؛ به عنوان
مثال این شایعه به گوش میرسد که «آرکادیوش
میلیک» مهاجم لهستانی و  26ساله ناپولی جانشین
ستاره آرژانتینی در تورین خواهد شد .ضمن اینکه
انتقال
پیانیچ هم احتماال به عنوان بخشی از قرارداد
ِ
آرتور ،با سفر به مقصد بارسلونا خواهد بست .در
این بین بازیکنانی همچون کاستا ،رمزی ،رابیو و
روگانی هم آینده نامشخصی دارند و شاید مسئوالن
بیانکونری در صورت رسیدن پیشنهاد مناسب ،به
فروش آنها نیز بیاندیشد.

باید اعتراف کنیم که یوونتوس در راه جذب
آرتور ،بسیار هوشمندانه عمل کرده است؛ آنها به ارزش
واقعی آرتور پی بردند و سپس با توجه به ارزش پیانیچ،
روی مبلع پرداختی به آبیاناریها به توافق رسیدند.
منابع نزدیک به باشگاه میگویند که یووه برای
جذب دیگر گزینههای اصلی خود نیز به دنبال چنین
معامالتی است و به همین دلیل نیز اگر ناگهان سراغ
جذب «پل پوگبا» از تعجب شاخ درنیاورید .البته که
در باشگاه برخی خرید ستاره فرانسوی را یک رویای
دور از دسترس در این زمان میدانند اما منابع نزدیک
میگویند که باشگاه اعتقاد دارد باید برای جذب پوگبا
تمام تالش خود را به کار گیرند.
شاید نیازی به توضیح واضحات نباشد اما تا وقتی
که باشگاه منچستریونایتد به فروش ستاره کمربند
میانی خود رغبت نشان ندهد ،علیرغم تمایل بازیکن
به جدایی و تالش بیوقفه تورینیها ،این انتقال رخ
نخواهد داد .با این وجود بد نیست بدانید که بحث
معاوضه رمزی و پوگبا در میان است و چندی پیش
درباره این امر هم میان سران دو باشگاه تبادل نظر
صورت گرفته ولی هنوز هیچ توافقی میان دو باشگاه
در این خصوص حاصل نشده است.
نگاه به دیگر نامهای اطراف باشگاه یوونتوس
از جمله «پیر امریک اوبامیانگ» نشاندهنده این
امر است که باشگاه همچنان خرید ستارههای
بزرگ را در دستور کار دارد .چه فرقی میکند که
ستاره گابنی به تورین بیاید یا میلیک .اصل تغییری
نکرده؛ یووه با وجود مشکالت مالی همچنان ستاره
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اخبار
میخواهد چرا که قصد ندارد حتی یک قدم ولو
به صورت مقطعی از مسیر خود عقبنشینی کند.
«مائوریزیو ساری» تیم تحت رهبریاش
را در آستانه قهرمانی و فتح اسکودتو قرار داده
و با توجه به بازی برگشت مقابل لیون در خانه،
همچنان یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا محسوب میشود اما مشکل اینجاست که او
نارضایتی بسیاری را میان هواداران ایجاد کرده
است« .راو دیلیون» از هواداران بانوی پیر و از
اعضا یکی از مهمترین سایتهای طرفداری باشگاه،
در این خصوص میگوید« :ساری هنوز نتوانسته
هواداران را با خود همراه کند .بسیاری امیدوار
بودند تا او همان فوتبالی که در ناپولی دیده بودیم
را در یوونتوس به اجرا بگذارد و افتخارآفرینی کند
ولی گویا ساری اکنون به تفکرات سابقش به طور
کامل وابستگی ندارد و به همین دلیل این امر در
یوونتوس محقق نشده است .البته مدیریت هم
بازیکنانی که با سیستم ساری هماهنگ باشند را
جذب نکرده و این امر نیز در ماجرا دخیل است.
البته فکر نمیکنم که مسئوالن باشگاه ساری را
اخراج کنند .اگر او بتواند شکست دور رفت برابر
لیون را جبران کند و باالتر از اینتر قهرمان ایتالیا
شود ،شاید نظرها در خصوص او تغییر کند .در این
صورت باید به او اعتماد کرد و با بازیکنانی جدید
خصوصاً در خط هافبک به او زمان داد تا فوتبال مد
نظر خود را در تورین جا بیندازد».
سرمربی  61ساله ایتالیایی ،کار بسیار زیادی
با خط هافبکش پیش رو دارد؛ او در چلسی
گرانقیمتترین خریدش «جورجینیو» بود و
زمان زیادی صرف تطبیق او در ترکیب آبیهای
لندن کرد .حاال جورجینیو به یوونتوس هم لینک
شده و همانطور که قطعاً حدس زدهاید یووه برای
جذب او هم به دنبال فرستادن یکی از مهرههایش
به استمفورد بریج است تا سیاست مدنظر در این
پنجره نقلوانتقاالتی را حفظ کند .بانوی پیر به
دنبال بزرگی در میدان و خارج از آن است؛ جه
با کرونا و چه بیکرونا .حال باید دید تورینیها از
محک جدی جدیدشان سربلند بیرون خواهند آمد
یا خیر؟

واکنش سیمئونه به اختالف مسی و دستیار ستین

در آستانه مصاف تیمهای فوتبال بارسلونا و اتلتیکومادرید
در نوکمپ در هفته سیوسوم اللیگا که تحتالشعاع حواشی
اخیر رختکن کاتاال نها قرار گرفته است ،دیهگو سیمئونه
سرمربی تیم مادریدی هم نظر خودش را درباره ماجرایی
جنجالی که در جریان بازی اخیر آبیوانار یها در خانه
سلتاویگو رخ داد ،ارائه کرد.
گفته میشود که بازیکنان بارسلونا و در رأس آنها لیونل
مسی و لوئیس سوارس از شیوههای مربیگری کیکه ستین و اینکه
او دستورات تاکتیکیاش را از طریق دستیار خود ادر سارابیا به
آنها منتقل میکند ناراضی هستند ،به خصوص که ناراحتی آنها از

دست سارابیا به دلیل انتقاداتش از بازیکنان بارسلونا پس از باخت
 2بر صفر الکالسیکو برطرف نشده است .این اختالف کام ً
ال علنی
بوده و به جایی رسیده است که زمزمههای اخراج ستین از بارسا
در پایان فصل شنیده میشود .در این اوضاع و احوال بارسلونا
بامداد فردا باید میزبان اتلتیکویی باشد که چهار بازی اخیرش را
برده و روی فرم است.
سیمئونه درباره ناآرامیهای اخیر رختکن بارسلونا به
خبرنگاران گفت :شما مرا میشناسید .میدانید که درباره رختکن
سایر تیمها نظر نمیدهم .من فقط درباره مسائل خودمان اظهارنظر
میکنم ،اما معتقدم که مسائل داخلی تیم نباید به بیرون درز پیدا

همچنان که زمان میگذرد،
برای عاشقان دیگو
این اصال یک توصیف اغراق آمیز نیست که
دیگو آرماندو مارادونا خورشید طالیی سرزمین
نقره بوده و درخشش همه ستاره های بی شمار
آرژانتینی برای آرژانتینی ها از آریل اورتگا و پابلو
آیمار دوست داشتنی گرفته تا خاویر ساویوال و
حتی لیونل مسی افسانه ای با فاصله ای که از
خدایِ فوتبال آرژانتین دارند سنجیده می شود.
الهه بی نقصی که سریال تمام نشدنی حاشیه
هایش نه فقط چیزی از نفاست تندیس طالییش
کم نکرده که اتفاقا وجوه آنارشیستی و ساختار
شکن به شخصیتش بخشیده و او را برای متجاوز از
چند دهه نقش اول بخشی از رویاهای همه آنهایی
کرده که سر سازگاری با نظم موجود دنیا ندارند
و مایلند فلک را بشکافند و طرحی نو در اندازند.
در تمام این سال ها شخصیت ناپایدار و خود
تخریب دیگو از هیچ کوششی برای ویرانی بنای
شکوه مندش فروگذاری نکرده است .از سیلی زدن
به خبرنگار تا درگیری با قاضی و اعتیاد و دوپینگ
و این آخری شادی گل عجیبش به پسر معلولی که
آرزو داشت قبل از مرگ او را ببیند .با این همه و
علی رغم همه این خود تخریبی ها دیگو کماکان
اورست وار ساکن جایگاه ابدی سلطنت در جهان
فوتبال است و نه نابودی یکی از بهترین آرژانتین
های قرن بیست و یکم تحت هدایت نابخردانه
اش خللی به این سلطنت وارد کرده و نه لغزیدن
مصاحبه های نابخردانه ترش روی پیشخوان
روزنامه و خروجی وبسایت ها چیزی از ابدیت و
جاودانگی اش کم کرده است.
تا اینجا و با همه فراز و نشیب ها دیگو کماکان
همان است که بود ،بهترین همه تاریخ است که
موهای مجعد و ابروهای درهم کشیده اش سوژه
ناب نقاشی های دیواری محله های فقیرنشین
آرژانتینی است که می شود زندگی توی ترک
خورده ترین ساختمان های ناگرفته بوینوس آیرس
را هم با گرافیتی او تاب آورد .اما کلیپ چند ثانیه
ای اخیرش سراسر داستان دیگری است .روی
پیدای قضیه روشن است .دیگو در میان یکی از
بیشمار زن های زندگیش در حال رقصیدن است.
سیاه مست در حالیکه کیلوهای اضافی فرصت
جوالن دادن را از او گرفته دور خودش می چرخد
و به ناگهان درست مثل سال های جوانی که با
حرکات انفجاری و پیش بینی نشده اش مدافعین
حریف را به هم می دوخت و طرفدارانش را به وجد
می آورد ،این بار در تصمیم غیر منتظره طرفداران
خودش را بهت زده در مقابل گوشی های همراه
تنها می گذارد ،تصویر شطرنجی می شود ،جوری
که دیگر هیچ سیگار ِ
برگ کوبایی در هیچ کجای
آمریکای جنوبی آتش نگیرد.
از اینجا به بعدش دیگر خیلی ربط روشنی
به فوتبال ندارد ،زندگی است ،زندگی ای که برای
چند دهه ال دیگو با خالی از نیم رخ چگوارا روی

بازو دست در دست سبزهای زیتونی آمریکای
جنوبی یکی از قهرمان هایش بود .چه روزی دست
خدا از آستینش بیرون می آمد و محکمه عدل الهی
را در استادیوم آزتک مکزیکوسیتی بر پا می کرد
و دیگر روز یک تنه فساد حاکم بر مافیای سیسیل
را در خاک ایتالیا به رگبار می بست ،اصال همین
وجه غیر ورزشی ال دیگو بود که دست آخر وقتی
خبر مثبت بودن آزمایش دوپینگش در اثنای جام
جهانی  1994آمریکا به بیرون درز کرد ،خبر رسید
که  500بنگالدشی دیگر تاب دنیای بی دیگو را
ندارند خودکشی کردند .مثلی هست که نقل به
مضمونش می شود هیچ انسانی نیست که قبل
بیست سالگی انقالبی و بعد سی سالگی محافظه
کار نباشد .کل داستان همین است .همین فرود
هواپیمای آرمان ها روی بزرگراه واقعیت ،قدرتِ
ِ
دست توانمند زمان در خواباندن مچ آرمان خواهی
ها و تن دادن به روزمرگی ها .قطعیتی که حتی
دیگو آرماندو مارادونا بودن هم نمی تواند از حتمی
بودنش بکاهد و چاره اش کند .مثل همین روزهای
ما که نه تنها تابستان و گرمای چهل و چند درجه
نفرینیش نتوانست تغییر خاصی در جهش های
ژنتیکی کووید نوزده ایجاد کند که برعکس این
دالر بیست هزار تومنی و سکه هشت میلیونی بود
که رویاها و آروزهای هفتاد و چند میلیون نفر را
توی مغزهایشان ذوب کرد.
این چند ثانیه بهانه ای بود برای خوانش دوباره
خودمان در متن زندگی ،مثل همان بنگالدشی ها که
دنبال بهانه بودند .تاکید چند باره ای بر این واقعیت
نحس بود که آدم آن زمان که کمان آرزوها را بر می
دارد و می کشد ،آن لحظه که به فتوحات و گسترش
مرزهای آروزها و رویاهایش فکر می کند و از تصورش
سرشار از هر حس خوب و خوش آیندی می شود بد
نیست یک جایی از ذهنش هم به این فکر کند که
ممکن است کمان بشکند و تی ِر تالش ها و دوندگی
هایش با همان شتاب و قدرت و سرعت در جهت
عکس بیاید توی چشم و چال خودش و زمین گیرش
کند .علی رغم همه تالش ها دنیا کماکان شباهت
چندانی به کتاب های شعر و آرمان شهرهای خیالی
ندارد و حاصل زندگی میلیون ها سیاه و سفید به جای
رهنمودهای پیامبرانه توی چرتکه مولتی میلیاردرهای
کازنیو نشین الس وگاسی رقم می خورد .هیچ آرمان
و آرزویی نیست که روی تشک زمان به پل نرود،
گویی که بعد سی سال خدمت صادقانه هم سهم
بازنشستگی آدم همان بال چرب کی اف سی است.
انگار که حق با آنهاست و سقوط خانه آخر نبوغ است
فرقی هم ندارد گازای بریتانیایی محبوب ملکه باشی
یا ال دیه گو مغضوب .مسئله زمان است که با گذر
هر ثانیه چیزی از تو را با خود میبرد زمان غارتگر
غریبی است.
«جمله آخر برگرفته از شعری از آنتوان
دوسنت اگزوپری است»

کند .همیشه برای ما احساس بازیکنانمان مهم بوده است ،به آن
بها دادهایم و سعی در مدیریتش داشتهایم ،چون این برای تیم
فاکتور مهمی است .در تیم من مهمترین بخش ،مدیریت احساس
بازیکنان است که به نظرم تأثیری کلیدی دارد.
سیمئونه در پاسخ به این سؤال که اگر اتفاقی مشابه به جنجالی
اخیر در بارسلونا در رختکن تیم او رخ دهد چگونه آن را مدیریت
میکند ،اظهار داشت :این را به شما نمیگویم .طبیعتاً من سعی
میکنم که مشکل را بین خودمان حل کنم ،حاال در رختکن یا در
زمین تمرینی .یک فنجان قهوه هم میتواند حین گپ زدن به حل
مشکالت داخلی تیم کمک کند.

نگاهی بر مهمترین اخبار فوتبال جهان

رضا صالحی

آگوئرو ،کلید انتقال مدافع اسلواک به
منچستر سیتی

از مدتها قبل شایعه حضور مدافع اسلواک
اینتر یعنی میالن اشکرینیار در منچستر
سیتی مطرح بوده است .گفته می شود که پپ
گواردیوال از بزرگ ترین عالقه مندان به سبک
بازی این مدافع  25ساله به حساب می آید و
قصد دارد هر طور که شده این بازیکن را برای
تیمش به خدمت بگیرد.
حاال و در همین رابطه این طور به نظر
میآید که منچسترسیتی هنوز هم شرایط جذب
اشکرینیار را دنبال میکند .از طرفی امکان یک
معاوضه بین دو باشگاه سیتی و اینتر نیز وجود
دارد.کالچیو مرکاتو در این باره ادعا میکند که
اینتر برای معاوضه اشکرینیار با سرخیو آگوئرو
چراغ سبز نشان داده است .این در حالی است
که چند هفته پیش صحبت هایی در رابطه با
عالقه نراتزوری به جذب دیگر مهاجم سیتی
یعنی گابریل ژسوس نیز مطرح شده بود.
غوغای تابستانی اینتر؛ تونالی را هم
میخواهند

در حالیکه بسیاری از تیم های بزرگ
اروپایی خواهان جذب اشرف حکیمی بودند ،این
اینتر بود که موفق شد با رقم بسیار خوب در
حدود  40میلیون یورو با این مدافع مراکشی
به توافق دست یابد و به زودی این بازیکن برای
گذراندن تست پزشکی راهی ایتالیا خواهد شد.
حاال بعد از این ستاره  22ساله ،اینتر در حال
برنامه ریزی برای نهایی کردن خریدهای بعدی
است و اولویت آنها ساندرو تونالی خواهد بود.
اگرچه هنوز توافقی به صورت قطعی حاصل
نشده ،اما چلینو مالک باشگاه برشا چندی
قبل اعالم کرد تونالی خواهان بازی کردن در
ایتالیاست و احتماال یکی از بین یوونتوس یا
اینتر مقصد بعدی این بازیکن خواهد بود .به نظر
می رسد نراتزوری از شانس بیشتری برخوردار
باشد و اگرچه برشا برای فروش تونالی 50
میلیون یورو تقاضا کرده ،ولی اینتر نمی تواند از
 30میلیون به اضافه  5میلیون پاداش برای این
بازیکن پرداخت کند.
چراغ سبز ستاره بارسا برای انتقال به PSG

در هفتههای اخیر صحبت های زیادی در
رابطه با عالقه پاری سن ژرمن به جذب ایوان
راکیتیچ مطرح شده است .حاال و در همین رابطه
اما نشریه فوت مرکاتو مدعی شده که خود این
ستاره کروات نیز برای پیوستن به جمع پاریسی
ها عالقه نشان داده است .از طرفی بارسلونا هم
می خواهد از فروش این بازیکن درآمدزایی
داشته باشد و به همین خاطر به نظر می رسد که
بلوگرانا نیز با این انتقال کام ً
ال موافق خواهد بود.

