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اخبار
با مرور چند خبر کوتاه با ما همراه
باشید

مرتضی عقبایی؛ حجم اخبار ورزشی فوتبال
خارجی بسیار زیاد است و دنبال کردن آن ها
عمال برای عالقه مندان به این اخبار نیز وقتگیر
خواهد بود .میکوشیم تا با گلچین کردن اخبار
فوتبال خارجی ،به شما این فرصت را بدهیم تا
در وقت خود صرفه جویی کنید.
یونایتد تا آخرین لحظه خطرناک است

تیم فوتبال الیپزیش که در دیدار رفت
شکستی عجیب برابر منچستریونایتد را تجربه
کرده و با پنج گل در اولدترافورد شکست خورد.
حاال خانه خود پذیریای یونایتد است و جولیان
ناگلسمان معتقد است شکست در دیدار رفت
درس هایی برای شاگردانش به همراه داشته
است.
جولیان ناگلسمان گفت :کاری به بازی
گذشته نداریم و شرایط این گروه برای هر دو
تیم پیچیده است .شکست سنگین در بازی
رفت شرایط را دشوار کرده و برای رهایی از
این شرایط باید در بازی فردا شب پیروز شویم.
یونایتد از هفته ابتدایی در صدر جدول بوده ،اما
شکست مقابل پاری سن ژرمن شرایط جدول را
تغییر داده است.
یونایتد بارها در این فصل نشان داده که
می تواند در دیدارهایی که عقب افتاده در دقایق
پایانی پیروز شود .یونایتد تا آخرین ثانیه بسیار
خطرناک ظاهر می شود و دیدار فردا شب زمانی
تمام می شود که داور سوت پایان را بزند .تساوی
ایتدای هفته مقابل بایرن مونیخ اعتماد به نفس
ما را افزایش داد و شاید حریف خوش شانس بود
که یک امتیاز گرفت».
لوکاکو :از مسی و رونالدو ،چیزی کمتر
ندارم

روملو لوکاکو در دوران حضور در
منچستریونایتد و خصوص در ماه های پایانی
دچار افت محسوسی شده و حتی در بسیاری از
مسابقات از روی نیمکت شاهد عملکرد همبازیانش
بود ،اما انتقال تابستان سال گذشته به اینتر تحول
بزرگی در دوران ورزشی این مهاجم تنومند ایجاد
کرد .روملو لوکاکو در یک سال اخیر درخشش
فوق العاده ای در ترکیب اینتر داشته و به یکی
از بهترین گلزنان فوتبال جهان تبدیل شده است.
روملو لوکاکو که تابستان سال  ۲۰۱۹با مبلغ ۶۵
میلیون پوند به عنوان گران ترین خرید تاریخ اینتر
و با اصرار آنتونیو کونته راهی این باشگاه شد ،در
این مدت به خوبی جواب اعتماد سرمربی ایتالیایی
را داده است .حاال روملو لوکاکو مصاحبه ای مفصل
با فرانس فوتبال انجام داده که البته بخش کوتاهی
از آن منتشر شده است.
روملو لوکاکو گفت« :از نظر تاکتیکی و با
توجه از نظر موقعیت من در میدان و حرکاتم،
من هرگز مجاز به اشتباه کردن در زمین نیستم.
من در حال حاضر در بین پنج مهاجم برتر در
سراسر جهان محسوب می شوم .اگر بازیکنانی
کانند کریستیانو رونالدو ،لیونل مسی و رابرت
لواندوفسکی از مرز توانایی های فراتر رفته
و درخشش فراوانی داشته اند ،چرا من نتوانم
چنین کاری انجام دهم».
ویدال ،غایب بزرگ اینتر

هافبک شیلیایی اینتر که از دیدار ابتدای هفته
مقابل بولونیا با مصدومیت از ناحیه ران دست و
پنجه نرم میکند ،توسط گروه پزشکی باشگاه
ایتالیایی مورد معاینه قرار گرفته است .آرتور
ویدال دوباره تحت معاینات پزشکی دیگری قرار
خواهد گرفت اما در عین حال به نظر میآید که
او در مسابقه مهم لیگ قهرمانان اروپا برابر شاختار
اوکراین غایب خواهد بود .بر اساس این گزارش
آنتونیو کونته اص ً
ال دوست ندارد برای مدت زمان
طوالنی تری ویدال را از دست بدهد اما به نظر
میآید که او باید با غیبت او در مسابقه چهارشنبه
شب لیگ قهرمانان اروپا مقابل شاختار کنار بیاید.
اینتر در حال حاضر با  ۵امتیاز در قعر جدول گروه
خود در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد و برای
امیدوار ماندن به صعود ملزم به پیروزی در مسابقه
آخر برابر شاختار است .البته نراتزوری باید امیدوار
باشد که در بازی همزمان بین دو تیم رئال مادرید و
مونشن گالدباخ نتیجه تساوی رقم نخورد چراکه در
این صورت صعود آنها غیرممکن خواهد شد.

لیورپول نگران ناکامی سادیو مانه در
گلزنی نباشد

سادیو مانه در شش بازی اخیر لیورپول
در لیگ برتر جزیره موفق به گلزنی نشده .جان
آلدریج ستاره سابق لیورپول میگوید ناکامی در
گلزنی در چندین بازی پیاپی باعث شده مانه
در مقابل دروازه حریفان اعتماد به نفسش را از
دست بدهد و او برای بازگشت به روزهای خوب
خود باید بر این شرایط غلبه کند.
سادیو مانه که تا مدتی پیش یکی از بهترین
گلزنان تیم یورگن کلوپ بود اخیرا ً برای باز کردن
دروازه حریفان این تیم دچار مشکل شده .عالوه
بر گل نزدن در شش بازی پیاپی او در یازده بازی
اخیر لیورپول تنها موفق به زدن یک گل شده
است .این عالمتی است که هواداران لیورپول را
نگران کرده است .آخرین گل سادیو مانه برای
لیورپول در جریان پیروزی  0-5مرسیساید بر
آتاالنتا در لیگ قهرمانان به ثمر رسیده و در
لیگ برتر هم آخرین گل او در دربی مرسیساید
مقابل اورتون در تاریخ  17اکتبر زده شده است.
جان آلدریج مهاجم سابق لیورپول در گفتگو با
روزنامه لیورپول اکو در این باره گفت « :من با
سادیو مانه همذاتپنداری می کنم به خصوص
بعد از پیروزی  0-4مقابل ولوز که سادیو عالی
کار کرد و زدن گل در این بازی حقش بود .حیف
شد که گل آخر لیورپول را از او گرفتند و گل
به خودی اعالم کردند».ستاره سابق لیورپول در
ادامه گفت « :سادیو خوب بازی میکند ولی او
از زمان دربی در گودیسون پارک دیگر گل نزده
و این ممکن است ذهنش را درگیر کرده باشد
و اعتماد به نفسش را گرفته باشد .من تجربه
چنین شرایطی را دارم .شک ندارم به محض
اینکه او از نظر ذهنی بر این مشکل غلبه کند
دوباره شروع به گلزنی خواهد کرد».
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چرا تیم بکام بهترین مقصد فوتبالیست هاست؟

چیزی به پایان فصل  ۲۰۲۰لیگ MLS
نمانده و برای تبدیل کردن تیم نوپای اینترمیامی
برنامهریزی شده است .دیوید بکام برای تیم
آمریکاییاش در فصل نخست از بین ستارهها
گونسالو ایگواین و بلز متوئیدی را جذب کرد
اما همواره نام ستارههای بزرگ کنار اینترمیامی
میآید ،همانطور که اخیرا ً گفته شده اولیویه
ژیرو شاید برای فصل بعد راهی این تیم شود و
برای سکونت در این شهر ساحلی آپارتمانی ۴
میلیون پوندی به او پیشنهاد شده .این در حالی
است که لیونل مسی هم تمایل دارد سالهای آخر
فوتبالش را در آمریکا سپری کند و بعید نیست
مقصدش تیم بکام باشد .میامی شهری ایدهآل
برای ستارههای فوتبال است .آنها از زندگی در
این شهر چه انتظاری خواهند داشت؟ دالیل
مهمی که بکام این شهر جادویی را برای تیمش
انتخاب کرده چه بوده است؟ نشریه «سان» این
دالیل را برشمرده است.
آبوهوا

اگرچه باید برخی اوقات مراقب توفان عجیب
و غریب گرمسیری باشید اما در اکثر روزهای سال
آبوهوای میامی عالی است .ژانویه حدودا ً  ۲۰درجه
سلسیوس و در زمستان بین  ۲۳تا  ۲۷درجه .فصل
مرطوب از ماه می آغاز میشود و تا اکتبر ادامه دارد
که دما هم بین  ۲۷تا  ۳۵درجه است .با این حال به
طرز دیوانهکنندهای مرطوب خواهد بود.
سواحل

در میامی میگویند «زندگی یک ساحل
است»! ساحل میامی از «کی بیسکین» است تا
«نورتبیچ» ،محلهایی که ورزشکاران روزانه
میتوانند خودشان را برنزه کنند .از خیابان
بیستویکم تا خیابان چهلوپنجم هم تابلوی
«پیادهروی ساحل میامی» و «ساوتپوینت پارک»
را میبینیم .برخی از بهترین هتلها و رستورانها
هم در نزدیکی این مکانها هستند .اگر کسی

استار را برای خانهشان انتخاب میکنند .بنابراین
انتظار داریم فوتبالیستها هم در پی گرفتن خانه
در آن منطقه باشند.
فرهنگ ورزش

هرکس به میامی میرود باید از فرهنگ
ورزشی که در رگهای شهر جریان دارد ،مطلع
باشد .اگرچه تیم فوتبال آمریکایی «میامی دلفینز»
از سال  ۱۹۷۴طعم قهرمانی در «سوپرباول»
را نچشیده اما به لطف «دان مارینو» کوارتربک
افسانهای مردم غرق در این تیم هستند .تیم
بسکتبال «میامی هیت» همزمانی خانه لبرون
جیمز بود و سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳در NBA
دو قهرمانی متوالی کسب کرد.
بازار

میخواهد فعالیت بیشتری داشت هباشد هم
میتواند به «لوموس بیچ» برود ،جایی که زمینهای
والیبال در دسترس است و کلبههای ساحل برای
استراحت دارد« .هائوالور بیج» هم ماسههای سفید
و دریای مواج دارد که برای موجسواری ایدهآل
است.
رستورانها

غذاهای میامی بیشتر برای یک پادشاه مناسب
است ،چراکه تحتتأثیر اقیانوس غذاهای دریایی
فراوانی ارائه میشود .غذاهای آمریکایالتین هم
در میامی کلیدی است .بنابراین اکثر رستورانها
دارای غذاهایی هستند که تحتتأثیر کوبا بیشتر
گوشت دارند .منحصربهفردترین رستورانها «ترازا»
در هتل «شور کالب» و «جویا» در هتل «زویا»
هستند .جویا رستوران موردعالقه موزیسینهایی
مثل «جیزی» و «بونو» است.
ورزشگاه

نکته مهم برای تیم دیوید بکام در میامی،
ورزشگاهی است که باعث میشود برای بسیاری

از بازیکنان بزرگ جهان مناسب باشد .ورزشگاه
 ۱۸هزار نفری اینترمیانی در محله «اوورتاون»
در نزدیکی رودخانه میامی قرار گرفته .ابتدا مردم
محلی با احداث ورزشگاه در این محل مخالف
بودند ،چراکه فکر نمیکردند جای ورزشگاه اینجا
باشد .یک محل تمرینی در کالس جهانی هم کنار
ورزشگاه قرار دارد که از امکانات ویژهای برخوردار
است .این ورزشگاه حتی برای برگزاری کنسرت هم
مناسب است.
فرهنگ سلبریتیها

مشهورترین چهرههای جهان میامی را
بهعنوان مقصد تعطیالتشان انتخاب میکنند و به
طور منظم در طول تابستان با هواپیمای شخصی به
این شهر میآیند .حتی برخی از سلبریتیها میامی
را خانه خودشان میدانند .لبرون جیمز ،ریهانا،
سیلوستر استالونه ،الیزابت تیلور ،انریکه ایگلسیاس،
آنا کورنیکووا ،لنی کراویتز،شان کومبز ،مت دیمون
و جنیفر لوپز چند سلبریتیای هستند که خانههای
مجللی در میامی دارند .بیشتر این افراد هم جزیره

برای خرید و ناهار خوردن ،فوتبالیستهایی که
به میامی میآیند جایی بهتر از بازار «بیساید» پیدا
نخواهند کرد .فروشگاههای طراحان و رستورانهای
مجلل اینجا واقع شده و شور و هیجانی عالی دارد
که همهچیز در مورد میامی را خوب نشان میدهد.
خیلی از فیلمهایی که در میامی ضبط شدهاند،
سکانسی در این مکان دارند.
رانندگی

بدون شک هر ستارهای که دیوید بکام جذب
میکند یک روز رانندگی با موتور در کنار اقیانوس
را تجربه خواهد کرد .آنها میتوانند در «اوشن
درایو» یا «آرت دکو» موتورسواری کنند.
گردشگری

در لیست کارهایی که در میامی باید انجام
دهید باید «اورگلیدز» را هم جای بدهید .این
بهترین شانس برای دیدن یک تمساح از نزدیک و
در زیستگاه طبیعی آن است .با طول بیش از یک
و نیم هکتار این زیستگاه از «کیسیمی ریور» در
اورالندو شروع میشود و تا «دریاچه اوکیچوبی»
ادامه پیدا میکند .این یک تجربه شگفتانگیز برای
هر گردشگری خواهد بود.

افسانه سرخیو راموس در چنین روزی آغاز شد

سرخیو راموس که هنوز یکی از امیدهای اصلی گلزنی رئال
مادرید است 15 ،سال پیش برای اولین بار در اللیگا برای تیمش
موفق به گلزنی شد .او حاال عنوان گلزن ترین مدافع تاریخ اللیگا را
از آن خود کرده است.
هفت دسامبر  :2019لوییس سوارز با گل پشت پای خود نوکمپ
را منفجر می کند
پیروزی  5-2بارسلونا در اللیگا مقابل مایورکا در استادیوم
نیوکمپ در هفت نوامبر  2019به دالیلی به یادماندنی شد؛ لیونل
مسی با  35بار سابقه هت تریک در اللیگا ،دوباره هت تریک کرد و
آنتوان گریزمان نیز یک گل زیبا به ثمر رساند .با این حال باالترین
میزان تشویق داخل استادیوم برای گل فوق العاده لوییس سوارز
درست قبل از اول نیمه نصیب او شد .یک حرکت تماشایی در نیمه
زمین مایورکا در نهایت منجر به این شد که فرانکی دی یونگ توپ
را درست در داخل منطقه مایورکا به سوارز برساند ،اما توپ از مقابل
دروازه دور شد.
اما در ادامه مهاجم اروگوئه ای با یک ضربه پشت پا و با بهره
گیری از اشتباه مدافع میانی اسلواک حریف یعنی مارتین والژنت و
مانولو رینا ،دروازه بان مایورکا به گوشه سمت راست دروازه رفت .این
فقط یکی از  144گل اللیگایی مهاجم فعلی اتلتیکو مادرید بود برای
بارسا به ثمر رسید  ...اما قطعا یکی از خاص ترین گل های سوارز بود.
هشت دسامبر  :2002رونالدو و رائول در کنار هم در لباس رئال
مادرید موفق به گلزنی می شوند ()2002
هنگامی که رونالدو نازاریو در تابستان  2002به سانتیاگو برنابئو
انتقال یافت ،عده ای به دنبال این بودند دریابند او چگونه با رائول
گونزالس ،مهاجم تهاجمی آن تیم کهکشانی سازگار می شود .اما فقط

چند ماه بعد عملکرد این زوج در ورزشگاه سن مویکس متعلق به
مایورکا پاسخ بسیار خوبی به این ابهام بود.
این دو بازیکن برزیلی و اسپانیایی در جریان پیروزی  1-5رئال
مادرید  2گل به ثمر رساندند .همچنین رائول یک پاس گل درخشان
برای رونالدو نیز مهیا کرده و ستاره برزیلی دروازه حریف را باز کرد.
این اولین باری که رائول و رونالدو در به ثمر رسیدن یک گل در اللیگا
همکاری می کردند .این زوج در کل موفق شد در  103بازی اللیگا
 16بار دیگر نیز به کمک هم موفق به گلزنی شده و در دو فصل جام
اللیگا را نیز فتح کنند.
نهم دسامبر  :2012رادامل فالکائو پنج گل برای اتلتیکومادرید
به ثمر رساند
در  9دسامبر  2012و در یک شب سرد در ویسنته کالدرون،
رادامل فالکائو مهاجم اتلتیکو در دیدار اللیگایی تیمش مقابل الکرونیا
گرم و درخشان ظاهر شد .پس از آنکه دیگو کوستا با ضربه سر دروازه
را باز کرد ،فالکائو با گذر از سد مدافعان حریف موفق شد گل اول را
به ثمر برساند .در گل دوم او با پاس هوشمندانه آردا توران رقم خورد،
در ادامه نیز فالکائو یک ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرده و هت
تریک خود را تکمیل کرد.
چهارمین گل بازیکن کلمبیایی با یک ضربه سر از فاصله نزدیک
وارد دروازه شد ،در ادامه نیز او با تغییر مسیر و توی سر توپ زدن
هر دو مدافع میانی الکرونیا را جا گذاشت و دروازه حریف را باز کرد.
اتلتیکو و فالکائو در  20دقیقه پایانی دیگر نمی خواستند ناراحتی
و درد دیگری به هواداران دپوتیوو که در سرمای کالدرون در حال
انجماد بودند تحمیل کنند و در نهایت بازی با همان نتیجه به اتمام
رسید.

یازدهم دسامبر  :2005سرخیو راموس اولین گل از خیل گل
های خود برای رئال مادرید را به ثمر رساند
با گذشت بیش از نیم ساعت از آغاز بازی در برنابئو و بعد از
مقاومت دفاع ماالگا در مقابل تیم کهکشانی رئال مادرید ،روی ارسال
کرنر از سوی زین الدین زیدان بود که سرخیو راموس  19ساله موفق
شد با ضربه سر دروازه ماالگا را باز کند .راموس توپ را وارد دروازه
فرانسس ارنائو ،دروازه بان تیم میهمان کرد تا رئال مادرید با یک گل
پیش افتد،
اولین گل راموس در اللیگا برای رئال مادرید فقط چند ماه پس
از انتقال از باشگاه زادگاهش سویا در تابستان گذشته به تیم پایتخت.
حاال بعد از گذشت  15سال ،زیدان سرمربی رئال مادرید است و
راموس که اکنون  34ساله شده همچنان گلزنی می کند 72 .گل از
 100گل سرخیو راموس در پیراهن لوس بالنکوس در اللیگا به ثمر
رسیده است.

برای پول یا ادای احترام؟
یکی از مسائلی که بعد از مرگ دیگو
مارادونا مطرح شد ،مربوط به تغییر نام ورزشگاه
خانگی ناپولی بود؛ تیمی که اسطوره آرژانتینی
درخشانترین دوران بازی باشگاهیاش را آنجا
پشت سر گذاشت.
این اتفاق سرانجام به طور رسمی رخ داد
و ورزشگاه خانگی تیم ایتالیایی که  ۵۴هزار نفر
گنجایش دارد ،از «سنپائولی» به «دیگو مارادونا»
تغییر نام داد .البته پیشتر یک ورزشگاه به اسم
مارادونا در آرژانتین داشتیم که با گنجایش ۲۶
هزار نفری در شهر بوئنوسآیرس معموال میزبان
مسابقات محلی و منطقهای بود اما خب حاال اسم
مارادونا خیلی بیش از قبل مطرح خواهد شد .به
طور کلی تغییر نام استادیومها در سراسر جهان
میتواند دالیل مختلفی داشته باشد اما غالبا دو
عامل مهم اقتصادی و نیز احترام به اساطیر باعث
انجام این کار میشود.
دالیل اقتصادی

سالهاست که بسیاری از باشگاههای جهان با
انگیزه کسب درآمد ،اسم ورزشگاه خانگی خود را
اجاره میدهند .این امر بسیار رایج است و دامنهاش
از مهمترین باشگاههای دنیا تا تیمهای معمولی
و درجه دو و سه را دربرمیگیرد .به عنوان مثال

باشگاه منچسترسیتی نام ورزشگاه خانگیاش را به
مدت  ۱۰سال و در ازای  ۱۵۰میلیون پوند در
اختیار هواپیمایی اتحاد قرار داده است .بایرنمونیخ
هم نام ورزشگاه خانگیاش «آلیانس آرهنا» را به
یک گروه ارائهدهنده خدمات مالی واگذار کرده؛
قراردادی که طول مدت آن  ۳۰سال است.
یوونتوس نیز اسم ورزشگاه خانگیاش را به یک
همان گروه آلیانتس اجاره داده است .هامبورگ،
شالکه ،دورتموند ،آرسنال و حتی تیمهای سطح
پایینتر مثل ویارئال ،لستر ،ساسولو ،اوینزه و رئال

سوسیداد هم از این منبع درآمدی استفاده کرده یا
میکنند .این یکی از کلیدیترین منابع درآمدی در
فوتبال جهان است که در ایران جا نیفتاده؛ هرچند
بیشتر تیمهای ایرانی اصال ورزشگاه خانگی ندارند
که قرار باشد با اجاره دادن اسم آن درآمدزایی
کنند.
احترام به اساطیر

تغییر نام ورزشگاه خانگی ناپولی به دیگو
مارادونا در همین دسته میگنجد .تا به حال
نام شمار زیادی از استادیومهای جهان به اسم

اسطورههای محبوب تغییر کرده است .ب ه عنوان
یکی از مشهورترین نمونهها ،میتوان به ورزشگاه
خانگی رئال مادرید اشاره کرد؛ استادیومی که در
گذشته چامارتین نام داشت و از سال  ۱۹۵۵به
افتخار یکی از بازیکنان و مدیران اثرگذار باشگاه
به سانتیاگو برنابئو تغییر نام داد .در ایتالیا ورزشگاه
سنسیرو که استادیوم خانگی مشترک میالن و
اینتر است ،در سال  ۱۹۷۲و پس از درگذشت
جوزپه مهآتزا ،به نام این اسطوره باشگاه اینتر
تغییر نام داد؛ هرچند عمده هواداران میالن ترجیح
میدهند آنجا را همچنان سنسیرو صدا کنند.
تغییر نام ورزشگاه خانگی آژاکس به یوهان کرایف
هم از مثالهای دیگر است.
برای پایانبندی گزارش اجازه بدهید به دو
نمونه متفاوت اشاره کنیم .ورزشگاه ماراکانا در
ریودوژانیرو برزیل در سال  ۱۹۶۶در پی مرگ یک
روزنامهنگار مشهور برزیلی به ماریو فیلیو تغییر
نام داد؛ گرچه بیشتر مردم دنیا همچنان آنجا را
با نام قدیمیاش یعنی ماراکانا به یاد میآورند .در
آلمان هم اسم ورزشگاه خانگی و  ۱۶هزار نفری
دارمشتات به نام هوادار وفادار این تیم که در اثر
سرطان درگذشت ،به جاناتان هایمز تغییر کرده
است.

سکوت طوالنی سرمربی تیم ملی آلمان باالخره شکست

عملکرد ضعیف در سالهای اخیر و در نهایت شکست برابر تیم
ملی اسپانیا با شش گل باعث شد انتقادات از یوواخیم لوو افزایش
یافته و حتی اخباری در مورد برکناری او شنیده شود .اما در نهایت
فدراسیون فوتبال آلمان هفته گذشته اعالم کرد تا پایان رقابت های
یورو به یوواخیم لوو اعتماد می کند و او امروز بعد از مدت ها سکوت
خود را شکست .یوواخیم لوو گفت« :خیر ،شکست مقابل اسپانیا من
را بسیار عصبانی کرد و هنوز عصبانی هستم ،اما هرگز به استعفا فکر
نکرده ام .همه ما ناامید بودیم و بعد از دریافت گل چهارم می دانستم
که هیچ شانسی نداریم .سعی کردم در نیمه اول همه چیز را اصالح
کنم .من گفتم که باید ریسک کرده و یارگیری فشرده کنیم ،اما ما
آن روز خیلی خیلی بد بودیم.
ما باید جزئیات را با آرامش با بازیکنان در میان بگذاریم ،اما در
حال حاضر نمی توانیم چنین کاری کنیم .اما ما روی این هدف کار
خواهیم کرد و درس های درستی از این شکست خواهیم گرفت .تیم
شایسته اعتماد ما است ،اما بدون جلسات تمرینی کار بسیار دشوار
خواهد بود .ما فقط می توانیم نظر هواداران را با نمایش های خوب

به سمت خود جلب کنیم .در برابر اسپانیا موفق نبودیم و این کامال
روشن است .اما می توانم بگویم که این تیم حتی بعد از رقابت های
یورو آینده خوبی پیش رو دارد .ما می خواهیم تا آنجا که ممکن
است پیش رفته ،به فینال برسیم و در نهایت قهرمان مسابقات شویم.
من می توانم با انتظارات باال زندگی کنم .هر کسی که مرا بشناسد

می داند که من همیشه در معرض انتقاد سازنده بوده و با آن روبرو
خواهم شد .به همین دلیل وقتی گفته شد «من ناپدید شده ام» کمی
تعجب کردم.
احتمال بازگشت توماس مولر ،مت هوملس و بواتنگ؟ ما تحولی
به وجود آوردیم تا به بازیکنان جوان فرصت و جای پیشرفت بدهیم.
البته موفقیت در تورنمنت ها باالتر از هر چیز دیگری است .اگر قبل
از مسابقات با خود فکر کنم که تیم به این بازیکن یا دیگری برای
موفقیت نیاز دارد حتما این کار را می کنم.
ما می خواستیم سبک خود را بعد از  2018تغییر دهیم و این
کار را خیلی خوب انجام دادیم .در سال  2020به دلیل کرونا و
تمرینات اندک ،سرعت ما در این مسیر کمی کند شد .این تیم جوان
در مسیر درسی قرار دارد .من عصبانیت و ناامیدی طرفداران را درک
می کنم اما ما از این مسیر اطمینان داریم.
انتقادات از تونی کروس؟ تونی الگوی ثبات بوده و در طول این
سالها بازیهای بسیار خوبی انجام داده است .نیازی نیست در مورد
کیفیت تونی کروس صحبت کنیم و او برای ما بسیار مهم است».

شماره 3103

اخبار
قرعه کشی مقدماتی جام جهانی در اروپا

باالخره انتظارات پایان یافت و کشورهای
اروپایی حریفان خود را در راه رسیدن به جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر شناختند؛ مسابقاتی که به
طور قطع از حساسیت و هیجان باالیی برخوردار
خواهد بود.
 ۱۰تیم صدرنشین گروه ها به طور خودکار
به جام جهانی که از تاریخ  ۲۱نوامبر تا ۱۸
دسامبر  ۲۰۲۲در قطر برگزار می شود ،راه می
یابند .پس از اتمام بازی های گروهی ۱۰ ،تیم
دوم گروه ها در ماه مارچ  ۲۰۲۲به مرحله پلی
آف رفته و در کنار دو تیم صدرنشین گروه لیگ
ملت های سال  ۲۰۲۱به رقابت برای صعود به
جام جهانی می پردازند .این  ۱۲تیم در سه
مرحله پلی آف به مصاف هم رفته و سه تیم برتر
در نهایت به جام جهانی راه می یابند.
گروه بندی به شکل زیر انجام شده است:
گروه  :Aپرتغال ،صربستان ،ایرلند،
لوکزامبورگ ،آذربایجان
گروه  :Bاسپانیا ،سوئد ،یونان ،گرجستان،
کوزوو
گروه  :Cایتالیا ،سوئیس ،ایرلند شمالی،
بلغارستان ،لیتوانی
گروه  :Dفرانسه ،اوکراین ،فنالند ،بوسنی،
قزاقستان
گروه  :Eبلژیک ،ولز ،چک ،بالروس،
استونی
گروه  :Fدانمارک ،اتریش ،اسکاتلند ،جزایر
فارو ،مولداوی
گروه  :Gهلند ،ترکیه ،نروژ ،مونته نگرو،
لتونی ،جبل الطارق
گروه  :Hکرواسی ،اسلواکی ،روسیه،
اسلوونی ،قبرس ،مالت
گروه  :Iانگلیس ،لهستان ،مجارستان،
آلبانی ،آندورا ،سن مارینو
گروه  :Jآلمان ،رومانی ،ایسلند ،مقدونیه
شمالی ،ارمنستان ،لیختن اشتاین
یونایتد به دنبال جذب وینگر رئال
لوکاس واسکز بازیکنی است که هواداران
لوس بالنکوس انتقادات زیادی را نسبت به
عملکرد او مطرح کردهاند و حتی بسیاری معتقد
هستند که او در حد و اندازههای تیمی همچون
رئال مادرید نیست .با این وجود زین الدین
زیدان نشان داده که عالقه زیادی به سبک بازی
وی دارد .سرمربی فرانسوی حتی در این فصل با
توجه به مصدومیت های دنی کارواخال از واسکز
به عنوان دفاع راست استفاده کرده و بعضاً این
بازیکن اسپانیایی نمایش های قابل قبول و کم
اشتباهی از خود ارائه داده است .با این وجود
لوکاس واسکز تنها تا پایان فصل جاری با باشگاه
رئال مادرید قرارداد دارد و با وجود زمزمه هایی
که در رابطه با تمدید او با کهکشانی ها مطرح
شده ،هنوز هیچ چیزی در این رابطه مشخص
نیست .در همین ارتباط دیفنساسنترال مدعی
شده که باشگاه منچستر یونایتد قصد دارد واسکز
را به خدمت بگیرد .این منبع ادعا میکند که
باشگاه انگلیسی می خواهد از شرایط موجود
استفاده کنند و وینگر اسپانیایی را با  ۱۵میلیون
یورو به خدمت بگیرد .از طرفی رئال مادرید نیز
ترجیح میدهد که در صورت قطعی شدن جدایی
این بازیکن،او را در ژانویه به فروش برساند تا از
انتقال رایگان او در تابستان جلوگیری کند.
فابرگاس :مسی خودش را خدای فوتبال
نمیداند

هافبک سابق بارسلونا که در آکادمی
الماسیا با لیونل مسی همبازی بود ،بین سال
های  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۴نیز با این فوق ستاره
آرژانتینی در تیم بزرگساالن بلوگرانا به میدان
رفت.
سسک فابرگاس پیرامون جدایی احتمالی
مسی از بارسلونا می گوید « :بارسلونا خانه
اوست .آنها از زمان کودکی مسی کنار یکدیگر
بودهاند اما مسائل شخصی نیز وجود دارد و
من نمی توانم در آنها دخالت کنم .من خودم
اغلب به او میگویم لئو تو نمی دانی چقدر
بزرگ هستی .مسی واقعاً تصور نمی کند
خدای فوتبال باشد .او پسری بسیار فروتن
است.
او خیلی دوست دارد مانند مردم عادی
زندگی کند؛ به طوری که علی رغم ستاره
بودن ،دوست دارد بدون افراد امنیتی راه برود.
او همچنین قلبی فوق العاده دارد و همیشه
آماده کمک به کودکان بیمار و فقیرترین افراد
است ».فابرگاس در ادامه در مورد کریستیانو
رونالدو نیز گفت« :من کریستیانو را شخصاً
نمی شناسم اما همه به من می گویند که او
فوق العاده حرفه ای است و ذهنی باورنکردنی
دارد .دیگر بازیکنی نیست که بتواند دریبل
بزند اما هنوز هم امتیازات مخصوص به خود
را دارد .امیدوارم من هم  ۳۶سالگی بازی کنم
زیرا این بدان معنا خواهد بود که حرفه ام ۲۰
سال طول کشیده است».
مونزا ،مقصد جدید ماریو بالوتلی

میتوان از ماریو بالوتلی به عنوان یکی از
پرحاشیهترین بازیکنان دنیای فوتبال طی سال
های اخیر یاد کرد .اگرچه به گفته بسیاری
این بازیکن از استعداد و کیفیت بسیار باالیی
برخوردار است اما حواشی هیچ گاه به او اجازه
نداد تا بتواند قابلیتهای واقعی خود را به نمایش
بگذارد .مهاجم سابق منچسترسیتی ،میالن و
لیورپول از زمان ترک برشا در پایان فصل گذشته
بدون باشگاه بوده است .قرارداد یک ساله ماریو
بالوتلی با باشگاه زادگاهش تمدید نشد زیرا برشا
از سری آ سقوط کرد اما او از ماه مارس بعد
از اینکه گزارش داده شد که در تمرینات این
تیم غایب بوده و با باشگاه اختالف پیدا کرده ،به
میدان نرفت .با این وجود باالخره و بعد از کش
و قوسهای فراوان نهایتاً از مقصد جدید ماریو
بالوتلی رونمایی و مشخص شد که او به باشگاه
مونزا در سری بی ایتالیا پیوسته است .مالکیت
مونزا در اختیار رئیس سابق میالن یعنی سیلویو
برلوسکونی است و این تیم در حال حاضر رتبه
نهم جدول سری بی را به خود اختصاص داده
است.

