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اخبار
مسی-راموس؛ هرروز نزدیک تر به
فاجعه

رونالد کومان ،سرمربی بارسلونا در مورد
جنجال های حول محور لیونل مسی در فرودگاه
ال پرات و البته شایعاتی که در مورد مشکالت
بین این بازیکن و آنتوان گریزمان وجود دارد،
همه چیر را تکذیب کرده و تاکید کرد کاپیتان
بارسلونا تمایلی به جدایی از این تیم ندارد.
سرمربی جدید بارسلونا مدعی شد لیونل مسی
در نوکمپ باقی می ماند و نیازی به نگرانی
نیست.
زین الدین زیدان موضعی مشابه با کومان
داشته و ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر قرارداد
سرخیو راموس تمدید شود .زیزو مدعی شد هر
چه زودتر این اتفاق رخ دهد به سود رئال مادرید
است و او راموس را رهبر رئال مادرید خطاب
کرد.
اما تردیدی وجود ندارد شرایط اینقدرها هم
راحت نیست .لیونل مسی در تابستان گذشته تا
آستانه جدایی از بارسلونا پیش رفت و به زعم
خودش ،تنها عدم مبادرت به درگیری حقوقی
با باشگاه تصمیم او را تغییر داد .قرارداد لیونل
مسی تا چند ماه دیگر با بارسلونا تمام می شود
و حتی او از زمستان می تواند رسما با مشتریان
خود مانند منچسترسیتی مذاکره کرده و حتی به
توافق هم دست یابد.
هنوز تکلیف مدیریت بارسلونا مشخص
نیست و رفتن جوزپ بارتومئو نیز هنوز ماندن
مسی را قطعی نساخته است .بعید به نظر می
رسد تا انتخاب رئیس بعدی بارسلونا مسی
تصمیم به تمدید بگیرد و هر چقدر زمان سپری
شود ،حفظ او در نوکمپ دشوارتر خواهد شد.
با تمدید قرارداد پپ گواردیوال و
منچسترسیتی و همچنین رابطه خوب این
سرمربی با مسی ،تصور انتقال او به لیگ برتر
در تابستان سال آینده محتمل تر شده و دیگر
مدیران بارسلونا هیچ راه حلی برای حفظ این
بازیکن ندارند.
سرخیو راموس نیز هنوز برای تمدید
قرارداد به توافق نرسیده است .اخبار حاکی از
آن است که این مدافع متعصب خواهان تمدید
قرارداد خود به مدت دو سال است ،اما فلورنتینو
پرز تنها پیشنهاد تمدید یک ساله را به او داده و
به همین دلیل طرفین هنوز راه زیادی تا توافق
دارند.
مسی و راموس علیرغم ویژگی های اخالقی
کامال متفاوت ،دو رهبر بزرگ و ستاره محبوب
بارسلونا و رئال مادرید محسوب می شوند و
جدایی احتمالی این دو بازیکن تغییرات مهمی
در ساختار اللیگا ایجاد خواهد کرد.

ادعای جدید خبرنگار جنجالی کلمبیا
درباره تیم کی روش
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پایان نسل سلحشوری ،عاقبت پوست اندازی

 -۱اولین واکنش به باختهای سنگین و
شکستهای فاجعه بارهمیشه نمیتواند بهترین
واکنش هم باشد.اتفاقا معموال نزدیک به «بدترین»
هم میشود.این را احتماال تک تک انسانهایی
که به مرز پختگی رسیدهاند با مرور واکنشهای
آنیشان میتوانند تصدیق کنند.شاید به همین
خاطر بود که بعد از باخت فاجعه بار در سویل
سکوت کردم.درست مثل آنچه بعد از شکست
۸گله بارسا بر من گذشته بود دوست نداشتم
آوار شوم روی یک چهره یا یک موضوع را باز
کنم و بگویم این ،همان است که این فاجعه را
رقم زده.بعد از فاجعه ،کامنتهای دوستان جوان
هوادار آلمان را در صفحات هواداری و سایتهای
ورزشی میخواندم که همه با اولین جمالتی که
به ذهنشان میرسید به یوگی لوو تاخته بودند.
نمیتوانستم ردشان کنم اما پذیرفتنشان هم برایم
سخت و دردناک بود.
 -۲بیائید از خود لوو شروع کنیم.مردی که امروز
سیبل شده و به یکباره حجم عظیمی از تکرار یک
جمله معروف روبرویش قرار گرفته« :دورهات تمام
شده مربی ».یوگی لوو را به خاطر دستاوردهایش
نمیشود ستایش نکرد.یادتان باشد بعد از سومی
 ۲۰۰۶و فینالیست شدن در یورو  ،۲۰۰۸او در نیمه
نهایی  ۲۰۱۰هم حاضر بود ،با قهرمانی  ۲۰۱۴و بعد
قهرمانی جام کنفدراسیون ها با تیم دوم منشافت به
قله رسید و در  ۲۰۱۶هم شایسته ترین تیم برای
رسیدن به قهرمانی یورو بود که از اقبال بد به تور
بدشانسی خورد و جام را از دست داد .اساسا دانش
و توان فنی چنین مربی ای با چنین دستاوردهایی را
نمیشود زیر سوال برد و هر آنچه او داشته و کاشته را
از بیخ و بن زد و صراحتا تنها او را مسوول این فاجعه
قلمداد کرد اما نشانههای زوال بعضا در طول زمان
در برخی مربیان بزرگ هم دیده شده و گاهی اواقت
تغییر خودش را به سابقه و افتخارات قبلی تحمیل
می کند و از آن گریزی نیست.با این وجود هنوز به
این نتیجه نرسیدهام که واقعا االن وقت رفتن لوو فرا
رسیده چرا که بخش عمدهای از از مشکالت به خود
لوو برنمیگردد.
 -۳در همان بیست دقیقه نخست بازی
بارسا با بایرن مدام از خودم میپرسیدم وقتی
بایرن اینطوری پرس میکند و هر دو سه دقیقه
یک موقعیت گل میسازد چرا کیکه ستین تغییر
سیستم نمیدهد؟ چرا استراتژی تیمش را عوض
نمی کند؟چرا دست به تعویض نمی زند؟ این بار
در بازی آلمان و اسپانیا هم از این مدل سوال ها
مدام توی ذهنم ایجاد میشد.باز هم بعد از بیست
دقیقه تماشای بازی تصور میکردم ادامه این روند
حتما منجر به یک فاجعه خواهد شد اما پس ذهنم
با خود میگفتم نه ،همین االن یا حداقل بین دو
نیمه لوو تغییراتی خواهد داد که شکست از این
که هست سنگینتر نشود و حتی اختالف کمتر
شود که خب،نشد .وقتی فکر می کنم چرا لوو در
میانه مسابقه تونی کروس و گوندوغان را از بازی
بیرون نیاورد آن هم در حالی که در تمام نود دقیقه
وسط زمین را از دست داده بود،حالم بد میشود و
مثل همه آن دوستان جوان و کم حوصله میگویم
دوره مربی تمام شده و بعد از  ۱۲سال درخشان و
دوسال افتضاح وقت رفتن فرا رسیده اما این همه
آن چیزی نیست که باید بدانم و قضاوت کنم.
وقتی به تعویض گوندوغان و کروس فکر

میکنم باید به این هم فکر کنم که داشتههای روی
نیمکت چیست و اصال در تمام این سالها تولیدات
فوتبال آلمان برای جایگزینی باقیماندههای تیم
پرستاره  ۲۰۱۴چه کسانی بوده؟ بعد از رفتن
خدیرا و مصدومیت کیمیش آن وسط خبری از
سباستین رودی یا یولیان وایگل نیست.چهره های
تازه ای مثل محمود داهود و نویهاوس رو شدهاند
و انگار منشافت در فاصله کوتاهی از یک تورنمنت
بزرگ تا االن دو بار پوست انداخته و همچنان در
حال تحوالت اساسی است.تیم هافبک دفاعی به
معنای واقعی کلمه ندارد و آزمون و خطای لوو برای
پیدا کردن آلترناتیوهایی همسطح کیمیش برای
روزهای نداشتن او به جای خوبی نرسیده است.
 -۴مروری بر بازیهای اخیر منشافت یک
نکته را برایم ثابت کرده .اینکه تیم آن جلو قدرت
کوبیدن میخش را ندارد و این عقب آنقدر شکننده
هست که هر آن ممکن است مقابل تیم درجه
دومی وا بدهد .مشکالت امروز تیم لوو تا حدودی
شبیه رونالد کومان در بارساست؛گل نزدن به موقع
و سستی و وارفتگی در سازمان دفاعی.موقعیتهای
زیادی که خلق میشود و از دست میرود – بازی
فاجعه بار با اسپانیا را فاکتور بگیرید که طی نود
دقیقه فقط یک موقعیت خلق کردند – و آن طرف
سازمان دفاعی آنقدر از هم گسیخته است که به
هر تیم درجه دوم یا حتی درجه سومی اجازه
خلق موقعیت میدهد و اعتماد به نفسش را برای
مبارزه پایاپای حتی برای دقایقی کوتاه باال میبرد.
با مروری بر بازیهای اخیر منشافت،از تقابل با
سوئیس و اوکراین در همین لیگ ملتهای اروپا
گرفته تا بازیهای دوستانه مقابل تیمهای درجه
دومی مثل ترکیه و چک نکته فوق را میتوان
در روند بازی تیم لوو پیدا کرد .تیمی که خوب
و درست و به تعداد کافی موقعیت میسازد اما
بموقع و به تعداد الزم گل نمیزند ضمن اینکه
با عدم سازماندهی درست در خط دفاع و فقدان
مدافعان درجه یک حتی به ترکیه ،اوکراین و چک
هم مجالی میدهد تا برای جبران جلو بیایند و
برای ضربه زدن و امتیاز گرفتن صاحب اعتماد به
نفس الزم شوند.
 -۵به مساله فقدان بازیکنان توانمند و درجه
یک در سازمان دفاعی اشاره کردیم.مهمترین
نقطه ضعف شاید همین مرکز خط دفاع باشد.جدا
از سرگشتگی لوو برای انتخاب سیستم دفاع سه
نفره یا چهار نفره ،آنچه در حال حاضر این مربی

به عنوان بهترین مدافعان میانی فوتبال آلمان در
اختیار دارد برای موفقیت در یک تورنمنت بزرگ یا
حتی مقابله پایاپای با یک حریف بزرگ مثل اسپانیا
یا فرانسه کافی نیست.نیکالس زوله و جاناتان تاه
به اندازه حضور در ترکیب اصلی توانمند و قابل
اعتماد نیستند ،کخ جوان است و تازه در شروع
راه قرار گرفته و رودیگرهم که بهترینشان است
آن ثبات و استحکام الزم برای تحکم بخشیدن
به خط دفاع آلمان را ندارد.حاال مدتی است بحث
بازگشت هوملس و بواتنگ داغ شده و همه لوو را
تحت فشار گذاشته اند که حتما آنها را برگرداند اما
این اقدام شاید داروی موقت باشد و به صورت کلی
یک گام رو به عقب خواهد بود چرا که با حضور این
دو که تازه یکیشان فرم جالبی هم ندارد و مدام
مصدوم میشود (بواتنگ) نهایتا بتوان یک تورنمنت
بزرگ را گذراند و دوباره باید مدافعانی مثل کخ را
از بوندس لیگا پیدا کرد ،پرورش داد ،کم کم به
میدان فرستاد و با تجربه کرد و از آنها بهره برد که
این پروسه حداقل و در خوشبینانه ترین حالت و در
شرایطی که آن بازیکن فوقالعاده با استعداد باشد
و سریع پیشرفت کند دو سال زمان خواهد برد.
 -۶مشکالت خط دفاعی آلمان البته محدود به
فقدان مدافع میانی تاپ نمیشود و لوو در کنارهها
هم دست پری ندارد .بعد از رفتن فیلیپ الم و در
شرایطی که کیمیش عمال تبدیل به هافبک میانی
شده لوو طی دو سه سال اخیر مدام در حال آزمون
و خطاست و هنوز به گزینههای مورد اعتمادش در
دفاع چپ و راست نرسیده است.
او با استفاده از مدافعان غیر تخصصی مثل
شکودران موستفی یا بندیکت هوددس در دفاع
کناری جام جهانی را برد و بعدتر یک چهره قابل
اعتماد مثل یوناس هکتور را در دفاع چپ به کار
گرفت و خوب پیش رفت اما از جام جهانی ۲۰۱۸
به بعد و آن سرافکندگی تاریخی هنوز دو مهره قابل
اعتماد برای این دو پست پیدا نشده و خط دفاع
آلمان عمال یک خط دفاع دائمالتغییر و در مرحله
آزمایش است .در این دو سال از بنی هنریکس،نیکو
شولز ،هالستنبرگ  ،کالوسترمن ،تیمو کهرر،راب
گوسنس و این اواخر فیلیپ مکس و ریدله باکو
(که این آخری واقعا با استعداد نشان داده) در
دو سمت خط دفاع استفاده شده و بعضا حتی
امره جان و ماتیاس گینتر هم در دفاع چهار نفره
مدافع کناری بوده اند اما با وجود اینکه غالب این
بازیکنان در امور تهاجمی فوقالعاده هیجانانگیز

بازی میکنند مدافعان توانمندی نیستند و در کنار
مدافعان میانی متوسط و بعضا ضعیفی مثل تاه
و زوله سوراخهای پنیر سوئیسی را زیاد میکنند
که اوج ناکارامدیشان را در همین بازی با اسپانیا
تماشا کردید.
 -۷نکته مهم و اساسی که دوست دارم به
عنوان عاملی برای افت منشافت طی دو سال اخیر
مطرح کنم نه ربطی به افت یوگی لوو و ناکارامدی
او دارد نه به مساله پوستاندازی منشافت برمی
گردد؛ هر چند شاید تا حدودی به این دومی
ارتباط کند .معتقدم تیم فعلی آلمان از بازیکن
سلحشور و جان بر کف خالی شده.این تیم دیگر
اشتفان افنبرگ ،ینس یره میس ،لوتار ماتئوس
یا میشائل باالک و اولی کان ندارد.ته مانده نسل
سلحشورها باستین شواین اشتایگر بود که با ابروی
شکافته و خودن آلود در فینال جام جهانی سرش
را جلوی توپ میگذاشت و تا آخرین نفس در
زمین می جنگید و عرق می ریخت .شما به نحوه
دویدن لروی سانه ،یولیان برانت و تیمو ورنر نگاه
کنید .اینها مدل دیگری از فوتبال را رو کرده اند
که هیچ قدرت و ضمختی در آن دیده نمی شود
در حالی که برایند ضمختی و ظرافت در یک تیم
و برخورداری از بازیکنانی مثل هسلر و یره میس
کنار هم است که می تواند تیم را باالنس کند.
ندیم امیری ،والدشمیت ،کخ ،نویهاوس و  ...اینها
پدیدههای فوتبال آلمان به شمار میآیند که به
لحاظ فنی و استعداد فوقالعادهاند اما انگار مبارزه و
جان کندن برای تیم را یاد نگرفتهاند و اصال از آن
مدل فوتبال بازی کردن حتی در بدترین شرایط
ابا دارند.
انگار نسل سلحشوری در فوتبال آلمان نم
کشیده و حتی تهماندههای نسل قبل مثل تونی
کروس و مانوئل نویر هم تقالیی در این زمینه
نمیکنند و برای تغییر ذهنیت نسل تازه در طول
یک مسابقه فاجعه بار تقالیی ندارند.
 -۸شب بازی با اسپانیا کای هاورتز ،جاشوا
کیمیش و رودیگرغایب بودند و شاید با حضور
آنها این فاجعه رقم نمی خورد اما این دل خوش
کنکهای موقتی دردی از منشافت دوا نمیکند.
شکست مقابل اسپانیا با آن سطح از درماندگی در
طول مسابقه یک واقعیت را برای آلمان رو کرد و
حتی اگر تعداد گلهای حریف به آن عدد حقارتبار
نمیرسید هم چیزی تغییر نمیکرد .واقعیت اینکه
با در نظر گرفتن مساله پوست اندازیهای متوالی
تیم ملی آلمان ،فقدان مهرههای کارگشا و با
کیفیت در خط دفاع ،عدم انسجام تیم در سازمان
دفاعی و تهاجمی ،آزمون و خطاهای یواخیم لوو در
خط دفاع(چه از نظر سیستم چه جابجایی مهرهها)
منشافت هنوز به اصل خودش برنگشته و فعال در
گلدان بزرگان فوتبال دنیا جایی ندارد.
آنها هنوز تا رسیدن به سطح تیم های فرانسه،
اسپانیا ،برزیل  ،هلند و حتی ایتالیا -که گامهای
ساختن تیم جدید با ستاره های نوظهور را سریعتر
برداشته -فاصله دارند .با تداوم این شرایط موفقیت
در یوروی سال آینده با در نظر گرفتن حضور در
گروه مرگ (کنار فرانسه ،پرتغال و مجارستان) هم
بعید به نظر میرسد و شاید هدفگذاری فدراسیون
فوتبال آلمان باید قهرمانی در یورو  ۲۰۲۴به
میزبانی آلمان باشد؛ حاال اینکه این هدف گذاری با
لوو خواهد بود یا مربی دیگر را نمی دانم!

شماره 3090

اخبار
گریزمان در کمین هواداران مسی؛
باید احترام بگذاری

تابستان سال  2019زمانی که اعالم شد
بارسلونا قصد دارد در اقدامی ضربتی آنتوان
گریزمان ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید را به
نوکمپ منتقل کند شور و شوق عجیبی در
میان هواداران بارسا ایجاد شد و همه امیدوار
بودند شاهد درخشش بیشتر تیم شان با حضور
گریزمان در کنار مسی باشند .اما از تابستان
 2019تا امروز انتقال گریزمان هرگز نتوانسته
امیدها و انتظارات آن روزهای هواداران بلوگرانا
را برآورده کند.
بخش زیادی از کارشناسان و رسانههای
هواداران گریزمان علت اصلی مشکالت او در
بارسا را لیونل مسی میدانند و نزدیکان گریزمان
حتی صحبتهای تندی درباره اسطوره آرژانتینی
بارسا مطرح کرده اند .به همین دلیل میشود
تصور کرد که هواداران سرسخت مسی از
گریزمان و اطرافیانش دل خوشی نداشته باشند.
اما اینکه هواداران مسی در شهر بارسلون
جلوی اتوموبیل گریزمان را گرفته ،او را متوقف
کرده و خواهان احترام گذاشتن بیشتر او به
مسی باشند اتفاقی بود که اخیرا ً افتاد و سر و
صدای زیادی به پا کرد.
ماجرای اخیر از آنجا شروع شد که دایی
گریزمان امانوئل لوپز در گفتگو با تلویزیونی
اسپانیایی گفت « :آنتوان حدس می زد که در
شش ماه اول در بارسا موفق نباشد ولی من
انتظار نداشتم عدم موفقیتش یک سال طول
بکشد .واقعیت این است که مسی در بارسا خیلی
تالش نمی کند و تمرینات تیم طوری طراحی
شده که به چند نفر خوش بگذرد .این البته برای
کسی که دلش نمی خواهد خیلی زحمت بکشد
طبیعی است».
این صحبتها خشم هواداران مسی را به
دنبال داشت .عدهای از آنها که در شهر بارسلون
زندگی می کنند خود را به مقابل مجموعه
تمرینی باشگاه رسانده و منتظر خروج آنتوان
گریزمان شدند .زمانی که گریزمان سوار بر
اتوموبیل خود در حال ترک مجموعه بود این
هواداران مسی راه را بر او بسته و از گریزمان با
حالتی هشدارآمیز خواهان احترام بیشتر به لئو
مسی شدند.
در اینکه گریزمان در بارسلونا دوران
پرفشاری را تحمل میکند و خود را به شدت
تحت تنش احساس میکند شکی نیست .این
حرکت اخیر هواداران مسی در شرایط فعلی
میتواند کار را برای ستاره فرانسوی سختتر
کند.
چند هفته پیش بود که در جریان دیادار
بارسا و رئال بتیس با اینکه بلوگرانا در نهایت
با حساب  2-5پیروز شد ولی وقتی گریزمان در
جریان بازی یک پنالتی از دست داد در تصاویر
تلویزیونی مشخص بود که او تا مرز گریه کردن
پیش رفته است .باید دید ستاره فرانسوی تا چه
زمانی میتواند فشارهایی که در باشگاه کاتاالن
بر او وارد میشود را تحمل کند؟
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شکست مقابل والنسیا چه درس هایی برای زیدان داشت؟

یک روز بعد از باخت تیم ملی فوتبال
کلمبیا به اکوادور در مرحله مقدماتی انتخابی
جام جهانی در منطقه آمریکای التین« ،خاویر
هرناندز» خبرنگار و مدیر سایت «گل کاراکول»
اعالم کرد «خامس رودریگز» و «لوئیس موریل»
دو بازیکن کلمبیا بعد از پایان مسابقه با همدیگر
درگیر شده اند.
خامس امروز با انتشار بیانیه ای ،این
درگیری را تکذیب کرد و از خبرنگاران کلمبیایی
خود خبرهای کذب منتشر نکنند .سایت
فدراسیون فوتبال کلمبیا هم با صدور اطالعیه
ای این خبر را تکذیب و بر اتحاد و همدلی
بازیکنان کلمبیا تاکید کرد.
با این حال خاویر هرناندز در تازه ترین
گفتگوی خود ،ضمن برشمردن اتفاقات تازه تر از
تیم تحت هدایت کارلوس کی روش ،اعالم کرد
مدارک و مستندات خود را در ارتباط با خبرش
فقط به دادگاه ارائه می کند.
هرناندز به یک رادیو «بلو» در کلمبیا
گفت :من مایلم منبع خبری و مستندات خود
را فقط در دادگاه ارائه کنم .درگیری بین خامس
و موریل وجود داشت .جای تعجب ندارد که
این خبر تکذیب شده است .حقیقت همیشه در
پایان آشکار می شود .این روزنامه نگار کلمبیایی
همچنین از ارائه پیشنهادات تاکتیکی بعضی از
بازیکنان کلمبیا به کی روش خبر داد .هرناندز
گفت :یکی از این بازیکنان «داوید اوسپینا» بود
که با لحن و نیت مالیم و سازنده در شرایط بازی
با مربی تیم صحبت می کرد؛ بر خالف آنچه که
گفته می شود بین آنها درگیری رخ داده است.
این نادرست است.
هرناندز افزود :آنچه که بین خامس و موریل
در زمین اتفاق افتاد قابل توجه نیست ولی بعد از
بازی آنها در رختکن با هم درگیر شدند.
این روزنامه نگار درباره وضعیت نیمکت تیم
ملی کلمبیا و کارلوس کی روش تاکید کرد :کی
روش در حال حاضر جدایی از کلمبیا را ترتیب
می دهد .او فقط منتظر پیشنهاد فدراسیون
کلمبیا برای رسیدن به یک توافق مالی است.
هرناندز گفت :فدراسیون فوتبال کلمبیا
منتظر رینالدو روئدا است .اگر او به کارش در
تیم ملی شیلی پایان بدهد ،اولین گزینه برای
سرمربیگری کلمبیا خواهد بود.

به نقل از وبسایت هفتیک ،زیدان پس از شکست  1-4رئال مادرید
برابر والنسیا در اللیگا با صورتی عبوس گفت ”:ما در نیم ساعت اول بسیار
خوب بازی کردیم اما پس از گل همه چیز تغییر کرد .همه چیز برای ما
بد پیش رفت :سه پنالتی ،یک گل به خودی… توضیح عملکرد امروزمان
کمی دشوار است .آنها توانستند با کمترین تالش برای ما مشکل ساز
شوند”.
عجز زیدان از توضیح نمایش فاجعه بار از سویی قابل درک بود چرا
که  90دقیقه بسیار عجیبی طی شده بود .مادرید هرگز در طول تاریخ در
یک بازی سه بار از روی نقطه پنالتی گل نخورده بود .در واقع در  46بازی
قبلی اللیگا تنها دو پنالتی علیه آنها اعالم شده بود .کارلوس سولر ،بازیکن
والنسیا ،به اولین بازیکن تاریخ لیگهای اسپانیا تبدیل شد که توانسته
از روی نقطه پنالتی هتتریک کند .بنابراین شما چطور این مجموعه از
اتفاقات خارقالعاده را تحلیل میکنید؟
نقطه آغاز اشتباهات فردی از سوی مدافعان مادرید است -چرا
که تک تک نفرات دفاع  4نفره آنها روی گلهای به ثمر رسیده مقصر
بود .وقتی شوت کریم بنزما از فاصله  20متری رئال مادرید را در نیمه
اول پیش انداخت ،به نظر میرسید که تیم زیدان کنترل شرایط را مثل
همیشه در دست دارد .لوکا مودریچ توپ را از خط میانی پیش میبرد و
والنسیا به ندرت میتوانست حملهای را تدارک ببیند اما این اتفاق پیش از
آن بود که لوکاس واسکز که در دفاع راست به کار گرفته شده بود ،برای
دفع سانتر خوسه گایا به هوا پریده و با دست باز به توپ ضربه بزند که
شکل ساده لوحانهای از دفاع کردن بود.
واسکز در طول چند بازی گذشته به خوبی جای دنی کارواخال،
آلوارو اودریوسوال و ناچو فرناندز مصدوم را پر کند .با این جال وقتی یک
وینگر بیرون از پست خود به میدان میرود ،در نهایت احتمال اشتباه
همیشه وجود دارد .شرح گل دوم دریافتی بسیار سادهتر است -والنسیا به
راحتی دفاع مادرید را چند پاره کرد و رافائل واران توپ را از باالی سر تیبو
کورتوا وارد دروازه خودی کرد.
واران از سوی دنیس چریشف تحت فشار بود اما این سبک دفاع
حتی در آن شرایط نیز بسیار بد بود .این دومین گل به خودی فاجعه بار
بازیکن تیم ملی فرانسه در  5بازی اخیر بود و نشان میداد که او هنوز
نتوانسته عملکرد بسیار بدش در دیدار برابر منچسترسیتی در ماه آگوست
که منجر به حذف رئال مادرید از لیگ قهرمانان شد ،را فراموش کند .حتی
کریم جزیری ،مدیر برنامه کریم بنزما ،نیز در صفحه توییترش نوشت “او از
زمان بازی برابر منچسترسیتی سایهای از خودش است”.
به راحتی میشد از گل سوم نیز جلوگیری کرد .گایا ،بهترین بازیکن
زمین ،به راحتی از مارکو آسنسیو ،یار نفر به نفر خود ،و همچنین واسکز
عبور کرد و باعث ایجاد خطر در محوطه شش قدم رئال و در نهایت منجر
به خطای مارسلو روی ماکسی گومز شد .این به اطمینان عجیب زین
الدین زیدان به بازیکن  32سالی برزیلی اشاره داشت که روز یکشنبه بار
دیگر به ترکیب برگشته بود تا فرالن مندی ،گزینه ثابت فعلی این تیم،
استراحت کند.
مستر چیپ ( ،)Mister Chipآمارشناس اسپانیایی ،به این نکته
اشاره کرده که از زمان بازگشت زیدان در مارس  ،2019تیم او در  9بازی
از  28دیدار اللیگا که مارسلو در ترکیب اصلی قرار داشته شکست خورده
است .و در هیچ کدام از  29بازی که بازیکن دیگری به جای او در پست
دفاع چپ به میدان رفته بازنده نبوده است .این موضوع بار دیگر این سوال
را مطرح میکند که چرا زیدان رضایت داد که سرجیو رگیلون ،مدافع چپ

اسپانیایی ،در تابستان به تاتنهام منتقل شود.
کار برای مادرید در زمان کسب نتیجه  3-1دشوار بود اما هنوز نیم
ساعت زمان برابر والنسیا باقی بود که از  4بازی گذشته خود تنها یک
امتیاز به دست آورده بود .در بهترین حالت آنها باید اشتباهات ناشیانه خود
در دفاع را به پایان رسیده ،فشار را بیشتر کرده و آماده بازگشت به بازی
میشدند .اما بالفاصله سرخیو راموس بدون هیچ دلیل خاصی در حالی که
یونس موسی ،بازیکن جوان حریف ،توپ را در محوطه جریمه در اختیار
داشت با دست به آن ضربه زد .این اتفاق پس از آن رخ داد که واران ضربه
سر اشتباهی به توپ زده بود اما کاپیتان تیم نمیتوانست این بار کسی را
جز خودش مقصر بداند.
جدای از اشتباهات فردی ،برخی عوامل تیمی نیز در این شکست
دخیل بودند .واضحترین مشکل ساختاری در مادرید تست مثبت کرونا
بود که باعث دوری کاسمیرو ،هافبک دفاعی کلیدی تیم ،از ترکیب شده
بود .برنامه طوالنی مدت ناکارآمد مادرید به این معناست که هیچ هافبک
دفاعی دیگری در این تیم وجود ندارد .بنابراین جانشین غیرمستقیم
بازیکن برزیلی ایسکو بود که انتخاب گیج کننده دیگری از سوی زیدان
به شمار میآمد.
شیوع ویروس کرونا مانند بسیاری دیگر از باشگاهها ضربه سختی به
رئال مادرید زده و نقش واضحی در بسیاری از نتایج عجیب در لیگهای
مختلف سرتاسر اروپا در ماههای اولیه فصل  2020 -21داشته است .ادر
میلیتائو ،مدافع برزیلی ،دیگر گزینهای بود که میتوانست به جای واسکز
در پست دفاع راست به میدان برود یا به زیدان اجازه دهد که واران را
پس از اشتباهات فراوان بیرون بکشد .با این حال عملکرد میلیتائو پیش از
ورود به قرنطینه بسیار پر فراز و نشیب بود خصوصا در دیدار برابر شاختار
دونتسک در لیگ قهرمانان که با شکست  3 -2در خانه همراه شد.
هرکس که اخیرا در خط دفاعی به میدان رفته نتوانسته مانع از
دریافت گلهای عجیب و از روی اشتباه توسط مادرید شود .آنها در  6بازی
گذشتهشان در تمامی مسابقات  13گل دریافت کردند .کورتوا ،دروازهبان
تیم ،پس از سوت پایان بازی در مستایا در گفتگو با تلویزیون اسپانیا دالیل
تاکتیکی بیشتری در این باره را مطرح کرد.
او به تلویزیون مووی استار گفت ”:ما در حال حاضر بیشتر هجومی
هستیم و سعی میکنیم از جلوی زمین پرس را آغاز کنیم و حریفان
آسانتر میتوانند به دفاع ضربه بزنند .ما باید بار دیگر منسجم و نزدیکتر
به هم بازی کنیم ،مانند کاری که پس از قرنطینه انجام دادیم و به ندرت

گلی دریافت میکردیم”.
مشخص نیست که آیا این انتقادی مستقیم از تاکتیکهای زیدان بود
یا نه اما دروازهبان سابق چلسی به نکته مهمی اشاره کرد .او فصل گذشته
پس از پایان تعطیلی مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا در  10بازی
ابتدایی تنها  4گل دریافت کرد و آنها توانستند بدون اشتباه فردی یا خطا
به دلیل عدم تمرکز راه قهرمانی را هموار کنند .توقع حفظ چنین تمرکزی
از راموس و مارسلو که به راحتی تمرکزشان را از دست میدهند ،خواسته
زیادی است اما یک تغییر در تاکتیک تیم باعث میشود که آنها بیش از
قبل در کار دفاعی حضور داشته باشند.
زیدان پیش از دیدار برابر شاختار در ماه گذشته گفت ”:فوتبال از
نظر فیزیکی بسیار تغییر کرده و امروزه تنش در بازی بسیار باالست .من
طرفدار این موضوع ،پرس از جلوی زمین و کشاندن بازی به نیمه زمین
حریف هستم .ما هم میتوانیم دفاعیتر بازی کرده و منتظر فرصت باشیم
اما این سبک من نیست”.
یکشنبه شب ،زیدان نتوانست ایدهای که خاویر گراسیا ،سرمربی
سابق واتفورد ،برای او تدارک دیده بود را خنثی کند؛ با این حال پذیرفت
که حل مشکالت خط دفاعی مادرید بر عهده او است .او پاسخ داد ”:من
فکر نمیکنم که عملکرد والنسیا از نظر تاکتیکی از ما خیلی بهتر بوده
باشد .فکر میکنم ما به خوبی برای بازی آماده بودیم .در نهایت مسئولیت
همه چیز بر عهده من است بنابراین باید به دنبال راه حل بگردم و این
کار را خواهم کرد”.
این به معنای تفکر بیشتر برای زیدان و دستیارانش در طول وقفه
دیدارهای ملی است .مشخصا پس از شکست شوکه کننده برابر شاختار،
مادرید موفق شد متمرکزترین و درخشانترین عملکرد خود تا به این
جای فصل  2020 -21را در پیروزی  3 -1برابر بارسلونا در نوکمپ به
نمایش بگذارد.
پیشرفتی دیگر در دیدار  21نوامبر برابر ویارئال که به دست اونای
امری احیا شده نیاز است .دو دیدار حساس اللیگا برابر سویا و اتلتیکو
مادرید نیز در راه است و این در حالی است که یک لغرش دیگر در لیگ
قهرمانان در دیدار برابر اینتر میالن میتواند آنها را در خطر جدی عدم
صعود به مرحله حذفی قرار دهد.
بعید به نظر میرسد که کورتوا در یک بازی دیگر با سه پنالتی روبرو
شود .اما مشکالت مادرید در حال حاضر روی هم انباشته شده و سرمربی
تیم باید آنها را حل کند ،این اتفاق باید خیلی سریع رخ دهد.

ابتالی تعداد زیادی از بازیکنان به کووید
 ۱۹در اردوی تیم های ملی باعث ناراحتی زیاد
باشگاه ها شده است .خیلی از افراد می پرسند
آیا درست است که در بحران کرونا بازیکنان را
به تیم های ملی بدهند .عالوه بر بازیکنان که
به این ویروس مبتال می شوند باشگاه ها نیز به
دلیل تعدد مبتالیان آسیب می بینند ،اتفاقی که
در فیفا دی نوامبر رخ داد .آن ها نمی توانند تا
منفی شدن تست هایشان با تیم های باشگاهی
خود بازی کنند که این اتفاق یک فاجعه برای
باشگاه ها به حساب می آید .برنامه تیم ها
مشخص است .آن ها تمام تالش خود را می
کنند تا اعضای تیم خود را در حباب هتل ها،
کمپ های ورزشی و  ...سالمت نگه دارند و زمانی
که رقابت های ملی فرا می رسند همه چیز می
رود روی هوا.
لوییس سوارس یکی از بازیکنانی است
که در اردوی تیم ملی اروگوئه به کووید ۱۹
مبتال شد و دیدار حساس اتلتیکومادرید برابر
بارسلونا را از دست خواهد داد .همچنین
محمد صالح نمی تواند در دیدار لیورپول
برابر لسترسیتی بازی کند .در فیفا دی اکتبر
کریستیانو رونالدو به کرونا مبتال شد که تعداد
زیادی بازی را با یوونتوس از دست داد از جمله
دیدار مهم مقابل بارسلونا در لیگ قهرمانان
اروپا .وردربرمن نخستین تیم بزرگ بود که
از دادن بازیکنانش به تیم های ملی اجتناب
کرد .مدیران این باشگاه اعالم کردند« :می
دانیم بازیکنان می خواهند برای کشورشان
بازی کنند اما نمی توانیم در این شرایط
ریسک کنیم ».دیگر تیم آلمانی آرمینیا بیلفلد
بود که چنین تصمیمی را گرفت.
در آخرین فیفا دی تعداد تست های
مثبت باال بود .اگر یکی از بازیکنان ملی
پوش به این ویروس مبتال شود دیگر بازیکن
و باشگاهش در معرض خطر ابتال قرار می
گیرند .خیلی بعید است که یک عضو مبتال
شود و روی دیگران تاثیر نگذارد .اتفاقی که
برای اوکراین ،کرواسی ،اکوادور و اروگوئه (۱۴
بازیکن مبتال) رخ داد نشان داد مسائل خوب
پیش نمی روند .به عقیده خیلی ها چنین
ریسکی نیاز نیست چون سخت گیری های
درون باشگاه و لیگ ها در تیم های ملی
دیده نمی شود .بهترین مثال در رابطه با این
موضوع آمار مبتالیان در این هفته است.

