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فیفا در فاصله کمتر از یکهفته مانده به مراسم
 The Bestکه طی آن بهترینهای فوتبال جهان
در سال  2020معرفی میشوند فهرست سهنفره
کاندیداهای نهایی در هر بخش را معرفی کرد که
در بخش بهترین بازیکنان مرد مطابق انتظار نام
روبرت لواندوفسکی ،لیونل مسی و کریس رونالدو
دیده میشود .در سایر بخشها نیز نامزدهای نهایی
مشخص شدهاند که قرار است در مراسمی که روز
پنجشنبه برگزار خواهد شد جوایز بهترینهای سال
 2020به برندگان اهدا شود.

شانس باالی مونیخیها

رکوردشکنیهای لوا

چند هفته پیش فیفا فهرست 11نفره
نهایی بهترین بازیکنان مرد و زن فوتبال دنیا
را معرفی کرد که نامهایی چون نیمار ،امباپه،
سادیو مانه و کوین دیبروینه در بخش مردان
آن دیده میشد .در ادامه و براساس روالی که
وجود دارد نامزدهای نهایی به سهنفر میرسد
و درنهایت در روز برگزاری مراسم فرد برنده از
میان آنها معرفی میشود .اگرچه هرساله معموال
رقابت نسبتا نزدیکی بین کاندیداها وجود دارد
و حتی در برخی سالها حدس اینکه جایزه به
کدام بازیکن میرسد کمی دشوار بوده است اما
امسال تقریبا تمام کارشناسان بر این نظرند که
انتخاب لواندوفسکی قطعی است و دو فوقستاره
سالهای اخیر فوتبال دنیا شانس چندانی برابر
این گلزن لهستانی ندارند.
لواندوفسکی فوتبالش را از زنیک پروژکوف
کشورش آغاز کرد و سپس راهی لخپوزنان که از
تیمهای مطرح لهستانی است ،شد .آمار خوب او
در هر دو تیم باعث شد استعدادیابهای دورتموند
بهسراغ او بروند و لوا پیراهن زنبورها را به تن
کرد .او در 187بازی برای دورتموند موفق به زدن
103گل شد و 42پاس گل نیز داد تا یکی از بهترین
مهاجمان بوندسلیگا و حتی فوتبال اروپا لقب
بگیرد .همین درخشش کافی بود تا بایرنمونیخ
بهسراغ او برود و با خرید این مهاجم گلزن هم
خطحمله خود را تقویت کرده و هم اصلیترین
رقیب خود را از دور خارج کند.
به این ترتیب در سال  2014او با انتقالی آزاد
راهی مونیخ شد و این آغاز درخشش او با پیراهن
باواریاییها بود .او طی این مدت 305بار پیراهن
تیمش را به تن کرده و 261گل نیز برای این
تیم به ثمر رسانده که آماری فوقالعاده برای یک
مهاجم محسوب میشود .لواندوفسکی شب گذشته
برابر یونیون برلین دویستمین بازیاش برای
بایرنمونیخ در بوندسلیگا را انجام داد و در این
سالها رکوردهای متعددی را جابهجا کرده است .او
درمجموع و تا پیش از دیدار دیشب در بوندسلیگا
248گل به ثمر رسانده است و تنها 2بازیکن در
تاریخ این مسابقات موفق شده بودند چنین آماری
را ثبت کنند .گرد مولر ،ماشین گلزنی سالهای
دور بایرنمونیخ و همچنین کالوس فیشر ،مهاجم
شالکه که لواندوفسکی میتواند از رکورد 248گل
فیشر عبور کند اما برای رسیدن به 365گلی که

مولر در بوندسلیگا به ثمر رسانده است کار سختی
در پیش دارد.
سال  2020برای این ستاره لهستانی سالی
درخشان بود و او بهترین فصل فوتبالیاش را در
بایرنمونیخ پشتسر گذاشت .رفتن نیکو کواچ و
سپردن سکان هدایت تیم به هانسی فلیک سبب
شد بایرن کامال متحول شود و این تحول در بازی
لوا نیز به وضوح قابل مشاهده بود .روند گلزنی او
توقفناپذیر بود و در پایان فصل به رکورد 55گل
و 9پاس گل در 47بازی رسید .او در بوندسلیگا
نیز 34گل زد و برای سومین فصل پیاپی عنوان
آقایگلی را بهدست آورد .همین درخشش کافی
بود تا بایرن عالوهبر فتح بوندسلیگا و جامحذفی
آلمان ،در لیگ قهرمانان نیز عملکردی بینقص
ارائه کند و فاتح سهگانه شود .اتفاقی که آخرینبار
با یوپ هاینکس افسانهای رخ داده بود و مونیخیها
اینبار با مربیگری فلیک و عملکرد استثنایی
لواندوفسکی موفق به تکرار آن شدند.
افول مسی و رونالدو

مهاجم لهستانی بدشانس بود که شیوع
کرونا باعث شد تغییراتی در فصل ایجاد شود و
درنهایت همین جابهجاییها باعث شد مدیران
نشریه فرانسفوتبال تصمیم به لغو مراسم امسال
اهدای توپ طال بگیرند .او شانس رسیدن به این
جایزه را از دست داد و شاید حسرت آن را تا پایان
عمر همراه خود داشته باشد .لواندوفسکی بیتردید
بهترین عملکرد انفرادی را بین بازیکنان فوتبال
در سال  2020داشت و هم به هشتمین قهرمانی
پیاپی تیمش در بوندسلیگا کمک کرد و هم یکی
از اصلیترین ارکان قهرمانی بدون شکست تیم در
اروپا بود .موفقیتی که با 11برد پیاپی و البته برتری
 8بر  2برابر بارسلونا در یکچهارم نهایی بسیار
لذتبخشتر نیز شد.
دو رقیب اصلی او در این مراسم با توجه به
عملکردی که در طول سال جاری داشتهاند دارای
بخت زیادی برای کسب این عنوان نیستند و پس
از سالها یکهتازی در سطح اول فوتبال دنیا به
دوران افول خود نزدیک شدهاند .کریس رونالدو

ترجمه :نوید صراف

انتظار بر این بود که یکی از همتیمی سابق «فران تورس» ،در
خصوص کیفیت او ،تاثیر شگرفش روی تیم و از همه مهمتر این که
«چگونه همه از روز نخست میدانستند که او روزی به یک بازیکن
بزرگ تبدیل خواهد شد» صحبت کند اما شرایط همواره طبق انتظار
تورس  ۱۶ساله در اکتبر
پیش نمیرود .یکی از بازیکنان تیمی که
ِ
 ۲۰۱۶در آن به میدان رفت میگوید« :صادقانه بگویم! اصال او را در
تیم به یاد نمیآورم!»
سوال این جاست؛ آیا تورس در آن زمان عملکرد درخشانی
نداشت؟ همان شخص با خنده این گونه پاسخ میدهد« :زمانی که با
ما بود ،نمیدرخشید! او پسر خوبی به نظر میرسید و ساکت بود .در
تمرینات بسیار خوب ظاهر می شد ،این امر را به یاد دارم .اما صادقانه
بگویم؛ او مدت زیادی با ما نبود».
ن است که فران به سرعت پیشرفت کرد
با این حال ،واقعیت امر ای 
و خیلی زود به تیم دوم والنسیا و سپس تیم اصلی رسید .همه میدانند
که خفاشها آکادمی باروری دارند و تورس نیز راه آلبا ،ایسکو و البته
اسطوره خود «داوید سیلوا» را در پیش گرفت و حاال پیراهنی را در
باشگاه منچسترسیتی بر تن میکند که روزی سیلوا آن را میپوشید.
«شین بای» مدیر آکادمی والنسیا میگوید« :اگر به گذشته نگاه
کنید میبینید که ما بازیکنان زیادی داشتیم که به تیم نخست رسیدند
و حاال  24-25نفر از آکادمی ما در پنج لیگ معتبر مشغول بازی
هستند ».نکته جالب ماجرا اینجاست که طبق بررسی  ،CIESتنها
چهار باشگاه تعداد بازیکنان بیشتری در پنج لیگ معتبر اروپایی دارند.
پرورش بازیکن ،بخش کلیدی در این باشگاه است .این امر جدا
از مسائل ورزشی ،در مسائل مالی هم کمک قابل توجهی به باشگاه
میکند و در فوتبال امروزی یک منبع درآمد خوب به حساب میآید.
امسال پنج بازیکن ترکیب خفاشها را ترک کردهاند و این تیم حتی
یک بازیکن هم برای جانشینی آنها جذب نکرد! هنگامی که خفاشها
امسال برابر هوئسکا به میدان رفتند ،شش بازیکن از ترکیب ابتدایی،
محصول آکادمی باشگاه بودند و البته «کارلوس سولر» هم که همتیمی
تورس در تیمهای پایه بود ،آن روز در ترکیب والنسیا غیبت داشت.
تورس ،هم از لحاظ احساسی و هم از لحاظ اقتصادی مهمترین
فروش تیم والنسیا بود و منچسترسیتی برای جذب او  ۲۵+۱۲میلیون
یورو پرداخت کرد .ستارهای که ارزش رقم پرداختی را داشت و پیش
از تعطیالت ملی ،برای شاگردان «پپ گواردیوال» در مصاف با تیمهای
مارسی و پرتو در لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی شد .بای در این
خصوص اعتراف جالبی را به زبان میآورد« :ظهور یونس موسی 17
ساله برخی از نگرانیها پیرامون جدایی فران تورس را تسکین بخشید.
شما هرگز نمیدانید که چه مبلغی از فروش بازیکنان به دست خواهید

در دومین فصل حضورش در یوونتوس طبق روال
سالهای اخیر توانست قهرمانی در لیگ ایتالیا را
بههمراه تیمش کسب کند اما در لیگ قهرمانان
عملکرد خوبی نداشت و در همان دور نخست
مرحله حذفی در سد لیون فرانسه گرفتار شدند.
بانوی پیر اگرچه امید داشت با کمک این ستاره
پابهسن گذاشته پرتغالی بتواند پس از سالها در
لیگ قهرمانان موفق باشد اما رونالدو هم نتوانست
مانع ناکامی این تیم برابر لیون شود و شاگردان
مائوریتسیو ساری وداعی زودهنگام با این تورنمنت
داشتند .به این ترتیب رونالدو شانس چندان زیادی
برای رقابت با لواندوفسکی ندارد و با توجه به فصلی
که پشتسر گذاشته و عدم موفقیت در دیدارهای
ملی و باشگاهی بعید است آرای چندان زیادی
جمعآوری کند.
اوضاع برای لیونل مسی هم چندان بر وفق
مراد نیست و او در دو فصل اخیر شرایط بسیار
بدی را در بارسلونا تجربه کرده است .او و تیمش
فصل گذشته را بدون فتح حتی یک جام به پایان
رساندند و به این ترتیب نمیتوان انتظار داشت
که رایدهندگان متشکل از مربیان و کاپیتانهای
تیمهای ملی و همچنین خبرنگاران نام او را
بهعنوان بهترین بازیکن سال  2020انتخاب کنند.
مسی پس از عملکردی پرنوسان در فصل گذشته
در تابستان تصمیم به جدایی از تیمش گرفت و
درنهایت پس از حواشی زیادی تصمیم گرفت برای
فصل جدید نیز در نوکمپ بماند .او در این فصل
نیز شروعی بسیار ضعیف در مسابقات داشته و
بهندرت توانسته تیمش را از بحران نجات دهد .با
ادامه این روند او حتی برای سال بعد هم نمیتواند
امیدی به کسب عنوان بهترین بازیکن سال داشته
باشد و شاید انتقال احتمالیاش در تابستان آینده
بتواند تغییری در عملکردش ایجاد کند .مسی فصل
گذشته درمجموع 44بازی برای بارسا انجام داد که
حاصل آن 33گل و 25پاس گل بود .او اگرچه
برای سومین سال پیاپی عنوان آقایگلی اللیگا را
بهدست آورد اما گلزنیهای او جامی برای تیمش
بههمراه نداشت.

شماره 3106

اخبار
رقابت بیلسا با ژرمنها

در بخش بهترین مربیان نیز شگفتیسازی
مارچلو بیلسا همچنان ادامه دارد و او حاال به جمع
سهنفر برتر راه پیدا کرده است .سرمربی آرژانتینی
لیدز فصل گذشته توانست تیمش را به لیگ برتر
انگلیس برگرداند و حاال باالتر از خولن لوپتگی
که سویا را قهرمان لیگ اروپا کرد و همچنین
زینالدین زیدان که با رئالمادرید فاتح اللیگا شد،
قرار گرفته است .البته بیلسا برای رسیدن به این
عنوان دو رقیب جدی دارد که بعید است در رقابت
با آنها پیروز شود .هانسی فلیک که بایرنمونیخ را
به دومین سهگانه تاریخ خود رساند و عملکردی
قابل تحسین در این باشگاه داشته است و همچنین
یورگن کلوپ ،دیگر مربی آلمانی که لیورپول را
پس از 30سال قهرمان انگلیس کرد .در این بخش
شانس فلیک بیش از دو گزینه دیگر است و احتماال
مربی سال هم مونیخی خواهد بود.
برای سه نامزد نهایی بهترین گلر مرد سال
نیز نامهایی چون تیبو کورتوا ،مارکآندره تراشتگن
و کیلور ناواس حذف شدهاند و آلیسون ،مانوئل
نویر و یان اوبالک به مرحله پایانی رسیدهاند .در
میان آنها نویر با توجه به نقشی که در موفقیتهای
بایرنمونیخ داشت شانس بیشتری دارد اما هر سه
دروازهبان فصل بسیار موفقی را در تیمهای خود
پشتسر گذاشتهاند و انتخاب یک گزینه از میان
آنها کار بسیار سختی خواهد بود .اوبالک اگرچه
بههمراه اتلتیکومادرید موفق به فتح هیچ جامی
نشد اما در طول فصل یکی از بهترین دروازهبانهای
اللیگا و فوتبال اروپا بود و آمار بسیار خوبی در
ثبت کلینشیت از خود بهجای گذاشت .آلیسون
نیز یکی از ارکان اصلی موفقیتهای لیورپول در
سالهای اخیر بوده و غیبت او در این فصل و در
دیدارهایی که مصدوم شده بود بهخوبی نمایان بود.
برای جایزه پوشکاش که به بهترین و زیباترین
گل سال اهدا میشود سه بازیکن به فهرست نهایی
راه یافتهاند .سون هیونگمین کرهای در دیدار برابر
برنلی در فصل گذشته با حرکتی انفرادی که از
زمین خودی آغاز شد گلی تماشایی را به ثمر رساند
و شانس کسب این عنوان را دارد .نکته جالب اینکه
لوئیس سوارز ،مهاجم سابق بارسلونا نیز دقیقا در
همان روزی که مهاجم کرهای این گل را زد با
ضربه پشتپای زیبا دروازه مایورکا را گشود و دیگر
کاندیدای جایزه پوشکاش است .سومین گل هم
متعلق به جیورجین دیآراسکائتا از تیم فالمینگو
است که با یک ضربه قیچیبرگردان دیدنی و بسیار
زیبا دروازه سئارا را گشود و شانس خوبی برای فتح
این جایزه دارد.
در بخش زنان نیز لوسی برنز (منچسترسیتی)،
فاتح دوره قبل این جایزه بههمراه پرنیل هاردر
(چلسی) و وندی رنارد (لیون) نامزدهای نهایی
عنوان بهترین بازیکن سال هستند و برای انتخاب
بهترین مربی سال بانوان نیز اما هایس (چلسی)،
ژانلوک واسه (لیون) و سارینا ویگمن (تیمملی
هلند) رقابت خواهند کرد.

داستان صعود فران تورس
آورد اما اگر آکادمی ما میتواند بازیکنان حرفهای تولید کند ،آکادمی
دیگر باشگاهها هم میتواند .حقیقت این است که ما هرگز برای جدایی
فران برنامهریزی نکرده بودیم و جدایی او به صورت ناگهانی اتفاق
افتاد».
تورس ولی شخصاً به این گزاره مشکوک است و در مصاحبهای
پس از جدایی آن را بیان کرد .بله؛ جدایی او همانند روند رشدش سریع
رخ داد و میتوانست شکل بهتری هم داشته باشد .او یکی از بازیکنانی
بود که خیلی زود از ترکیب والنسیا جدا شد اما فراموش نکنید که او
از  6سالگی پیراهن والنسیا را میپوشید« .پاکو کوئنسا» کمک مربی
تیم زیر  19سالههای والنسیا در این خصوص میگوید« :او از همان
سنین کم درخشان ظاهر میشد .شجاع و جسور بود .در سمت راست
احساس راحتی بیشتری میکرد و پشت سر هم بازیکنان حریف را از
پیش رو برمیداشت».
تورس سریع و مستقیم بود و با بقیه تمایز داشت؛ حتی مشکل
سالمتیاش که در دوازده سالگی باعث شد او مدتی فکر کند دیگر
نمیتواند به توپ ضربه بزند هم مانعش نشد .پیشرفت فران سریع
بود به طوری که همیشه با بازیکنانی دو سه سال بزرگتر از خود
بازی میکرد« .سانتی دنیا» سرمربی او در تیم ملی پایه اسپانیا ،فران
را بازیکنی «از لحاظ تکنیکی کامل با توانایی بیبدیل برای رسیدن
به بهترین سطح» توصیف میکند« .خوزه خیمنز» رئیس بخش
استعدادیابی ِ
وقت الروخا نیز با تماشای سبک بازی و تغییرات تورس
گفته بود« :او به زودی به تیم نخست میرسد».
در واقع مشخص است که هیچ کس در تواناییها و جایگاه فعلی
فران شکی به دل راه نداده .زمانی که در  ۱۶سالگی به مستایا رسید،
سکان هدایت تیم در دستان «کورو تورس» قرار داشت« :تصمیم با
باشگاه بود زیرا فران بازیکنی برجسته به حساب میآمد .این یک گام
دیگر در مسیر پیشرفتش بود .او با ما تمرین کرد ولی برای بازی به
میدان نمیرفت .البته منظورم این نیست که او لیاقت حضور در تیم
اصلی را نداشت اما برای پا گذاشتن در آن شرایط هنوز مهیا نبود ولی
به مرور و رفتهرفته آماده شد .تا اینکه در آن روز خاص و جدال برابر
مایورکا او را به زمین فرستادم ».البته آن روز ،اتفاق ویژهای رخ نداد
خفاشها در مستایا با دو گل مغلوب مایورکا شدند .بازیکنان ِ
وقت تیم
آن روز را چندان به یاد ندارند و تورس هم عملکرد چشمگیری از خود
به جای نگذاشت .کورو تورس در ادامه میگوید« :در باشگاه اما همه
باور داشتند او موفقترین بازیکن در میان همردههایش خواهد شد۱۶ .
ی است که هم در آن میتوان پیشرفت کرد و هم نابود شد.
سالگی سن 
شما باید مراقب باشید .میدانستم که او بازیکنی فروتن و سختکوش
است و به حرف مربیان خود گوش میدهد .این امری مهم است .او
با استعدادی که داشت ،مسیر درستی را نیز در پیش گرفت .قوی و
سریع است و البته در نبردهای تنبهتن عملکرد خوبی دارد .به نظرم

پنج کشور عربستان ،قطر ،ایران ،هندوستان و
ازبکستان نامزد گرفتن میزبانی مسابقات فوتبال جام
ملتهای  ۲۰۲۷آسیا هستند و هر کشور به نوبه
خودش اقداماتی را برای گرفتن میزبانی آغاز کرده
است.
قطر از مدتها پیش مدارک و مستندات الزم را
در چند پرونده جداگانه از طریق سفیر خود در کشور
مالزی به کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل داد.
عربستان دیگر مدعی گرفتن میزبانی جام
ملتهای فوتبال آسیا است .سعودیها برای

تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی با غلبه بر ویسل کوبه ژاپن به فینال مسابقات لیگ
قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا راه یافت و حریف پرسپولیس ایران شد .دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
فوتبال آسیا (منطقه شرق) امروز بین دو تیم ویسل کوبه ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی یکشنبه
برگزار شد که در نهایت تیم اولسان با نتیجه  ۲بر یکبه پیروزی رسید و راهی فینال شد.در این مسابقه
که از ساعت ( ۱۳:۳۰به وقت تهران) به میزبانی ورزشگاه السد قطر برگزار شد« ،یاماگوچی» ( )۵۲برای
ویسل کوبه و «یانسن» ( )۸۰برای اولسان گلزنی کردند .این بازی در پایان  ۹۰دقیقه با تساوی یک -
یک تمام شد و کار به وقتهای اضافه کشید .در وقتهای اضافه داور برای اولسان یک پنالتی اعالم کرد
و «جونیور» ( )۱۱۹این پنالتی را به گل تبدیل کرد تا سند صعود اولسان امضا شود .تیم ویسل کوبه که
اولین حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه میکرد« ،آندرس اینیستا» کاپیتان سرشناس و اسپانیایی
خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت اما دروازه بان این تیم با مهار موقعیتهای بسیار خوب
تیم اولسان ،یکی از برجستهترین نفرات زمین بود .نیمه دوم این مسابقه تحت تاثیر تصمیمات «نواف
شکراهلل» داور بحرینی بازی و بازبینی دو صحنه مشکوک از سوی کمک داور ویدئویی قرار داشت .زمانی
که ویسل با یک گل از اولسان پیش بود ،در دقیقه  ۷۵به گل دوم رسید اما بازبینی این گل نشان داد
بازیکنان ویسل مرتکب خطا شده و بنابراین داور این گل را مردود اعالم کرد .گل تساوی تیم اولسان هم
ابتدا با تصمیم کمک داور آفساید اعالم شده بود اما بازبینی این صحنه نشان داد این گل سالم بوده است
و داور سوت خود را به نشانه گل نماینده کره جنوبی به صدا درآورد .دیدار فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰
آسیا روز شنبه هفته آینده ( ۲۹آذر) در ورزشگاه الجنوب قطر برگزار میشود.تیم پرسپولیس که پیش
از این صعودش به فینال را قطعی کرده بود ،ظهر امروز با پرواز اختصاصی از فرودگاه مهرآباد تهران ،به
قطر سفر کرد تا آماده دیدار نهایی شود .پرسپولیس در سال  ۲۰۱۸هم فینالیست آسیا شده بود اما با
قبول شکست مقابل کاشیما ژاپن به عنوان نایب قهرمانی رسیده بود .لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در سال
 ۲۰۲۰بعد از شیوع ویروس کرونا ،به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار شد .ابتدا مسابقات منطقه
غرب و سپس مسابقات شرق آسیا در شهر دوحه برگزار شد.

مسی؟خوش شانسم که هم تیمی رونالدو شده ام

آرتور ملو تابستان امسال از بارسا با رقم  10+ 72میلیون یورو راهی یوونتوس شد .یوونتوس هم
در عوض میرالم پیانیچ را به باشگاه کاتاالن واگذار کرد .جدایی ملو از بارسا در نهایت با حرف و حدیث
هایی همراه بود .او در حالی به یووه پیوست که هنوز فصل به اتمام نرسیده بود ولی پس از رسمی شدن
انتقال ،او از فهرست بارسا کنار گذاشته شد و کیکه ستین دیگر به وی میدان نداد تا آرتور هم برای بازی
های لیگ قهرمانان حاضر به تمرین با بارسا نشود.
شروع آرتور در یوونتوس خوب نبود و آندره آ پیرلو سرمربی این باشگاه در یکی دو مصاحبه خود
گفت که ستاره برزیلی باید خود را به مرور با سبک بازی یوونتوس وفق دهد .این اتفاق رخ داده و آرتور
در بازی اخیر یوونتوس برابر بارسا در نوکمپ خوش درخشید .بازگشت ملو به نوکمپ برای او خوش
یمن بود و یووه  3-0پیروز شد .آرتور از جمله بازیکنان خوش شانسی است که هم تیمی بودن با لیونل
مسی ،نیمار و کریستیانو رونالدو را تجربه کرده است.او در این رابطه به مارکا گفت «:مهمترین شاخصه
این فوق ستاره ها ذهنیت شان است .هر سه استعداد الزم را دارند ولی ذهنیت برنده شان باورنکردنی
است .آنها روی یک چیز تمرکز می کنند و تا پای مرگ برای رسیدن به آن تالش خواهند کرد .یگ گل
می زنند ،دومی را می خواهند .دومی را می زنند ولی سومی را طلب می کنند .شکست در بازی تمرینی
هم عصبانی شان می کند .سطح کیفی آنها به ندرت افت می کند و این مرا تحت تاثیر قرار می دهد».
آرتور در مورد رونالدو گفت «:شکلی که او تمرین می کند ،برایم شگفت انگیز است .این را البته بسیاری
می دانند چون خیلی ها در مورد تمرینات رونالدو قبال حرف زده اند ولی من با چشمان خودم دیده ام
که پس از بازی های بیرون خانه ،بعضا ساعت  2شب به تورین می رسیم و او بالفاصله تمرین می کند.
به شوخی به رونالدو می گوید تو مریضی .بیهوده نیست او  5توپ طال دارد .ذهنیت برنده او باورنکردنی
است ».کمک های رونالدو «:هم زبان هستیم و او از روز اول حضورم در یوونتوس کمک حالم بوده است.
همیشه نزدیک من است و بهترین توصیه ها را همیشه دارد .او حتی به من می گوید چه چیزی بخورم
و چه چیزی نخورم .توضیح می دهد که مصرف چه غذاهایی برایم مضر است و کدام ها به سودم خواهند
شد .خوش شانسم که رونالدو را در کنارم دارم».تفاوت مسی و رونالدو «:صادقانه بگویم که ارتباط برقرار
کردن با رونالدو ساده تر است و او راحت تر از مسی در دسترس قرار می گیرد .هرگز ندیده ام که رونالدو
وقتی یک هم تیمی اش به کمک نیاز دارد بی تفاوت باشد .می توانم به اراده و عزم قاطع او هم اشاره
کنم و تمریناتش که مثل یک جانور کار می کند .او خستگی نمی شناسد .او به همه تیم روحیه مضاعف
می دهد».یوونتوس و بارسلونا «:تغییر تیم ساده نیست .یوونتوس و بارسا دو دنیای متفاوت هستند و
نمی توانیک شبه با فضای جدید وفق پیدا کرد .اینجا تمرینات ،تاکتیک ها و هر چیزی که فکرش را
بکنید ،نسبت به بارسلونا متفاوت است و در ابتدا برایم ساده نبود ولی خوش شانسم که با یک مجموعه
بازیکنان و کادر فنی خوب و جدی کار می کنم.رختکنی پر از بازیکن بزرگ و قهرمانان واقعی و یک
مربی مثل پیرلو که استثنایی است .یووه را برای پروژه بزرگش و نیز قدمت باشگاه انتخاب کردم .اینجا
می توانم برای فتح تمام جام ها بجنگم و این یکی از مهمترین دالیل انتخابم بود .امسال هدف اصلی ما
فتح لیگ قهرمانان است و هر روز برای رسیدن به این هدف تالش می کنیم».

ونگر« :اوزیل» هنوز هم میتواند قفل خطوط دفاعی لیگ جزیره را بشکند

منچسترسیتی برای او یک گزینه خوب بود و آنها نیز با علم بر اینکه
فران بازیکنی متفاوت است ،او را جذب کردند».
تورس نوامبر  ۲۰۱۷در جام حذفی اسپانیا پیراهن والنسیا را بر
تن کرد و سپس نخستین بازیکن متولد قرن بیستویکم شد که در
عنوان «جوانترین بازیکن تاریخ خفاشها
اللیگا به میدان رفته .دارنده
ِ
با پنجاه بازی» ،در ژانویه  ۲۰۱۸با والنسیا قرارداد جدید به امضا رساند.
او این تصمیم را زمانی گرفت که با تیم زیر  ۱۷سالههای اسپانیا در
جام جهانی هند حضور داشت؛ تورنمنتی که در فینالش برابر تیم ملی
انگلیس شکست خوردند .رئال مادرید هم آن روزها ،به دنبال فران بود
و والنسیا با احساس خطر ،خیلی زود با او قرارداد بست.
تورس یک تتو مشترک با خواهرش دارد؛ یک لنگر با عبارتی به
معنای «من غرق شدن را نمیپذیرم» .او در مسیر پر پیچوخم خود
با تنشها و مشکالت زیادی روبهرو شده اما هیچگاه پا پس نکشیده
اما زمانی که جام ملتهای زیر  ۱۹سالهها  -که اسپانیا با دبل او در
فینال به مقام قهرمانی رسید  -به کشور بازگشت ،گفت که شرایط
برای همیشه تغییر کرده است .پس از تایید انتقال به منچسترسیتی
مسئوالن والنسیا آن زمان به او گفته
در مصاحبهای افشا کرد که
ِ
بودند که انتخاب پنجم در پست وینگر است و از این رو قصد فروشش
را داشتهاند! با اخراج مارسلینو از هدایت خفاشها و روی کار آمدن
«آلبرت سالدس» هم شرایط برای او تغییر نکرد و از همان زمان
وکالیش ،صحبت با باشگاههای بزرگ را آغاز کرده بودند.
بعد از مدتی تورس در مصاحبهای با «مارکا» ،هواداران والنسیا
را در شوکی بزرگ فرو برد .او گفت که «دنی پارخو» کاپیتان تیم از
او حمایت نمیکرده و مارسلینو سرمربی تیم ه م اقداماتی که منجر
به تغییر شرایط شود را انجام نداده .او همچنین گفت اگر باشگاه او
را به یکی از کاپیتانها و یا یکی از پردرآمدترینها تبدیل میکرد ،در
باشگاه میماند .اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد تا حاال تورس،
سهم سیتیزنها باشد و هواداران آبیآسمانیهای شهر منچستر از
ِ
هنرنماییهای او لذت ببرند.

تالش عربستان برای گرفتن میزبانی جام ملتهای آسیا با سفر به بحرین
گرفتن میزبانی در رقابت با قطر انگیزههای زیادی
دارند (دو کشور رقیب جدی برای گرفتن میزبانی
بازیهای آسیایی سال  ۲۰۳۰هم هستند) و قصد
دارند به هر ترتیب میزبان جام جهانی  ۲۰۲۲را از
عرصه جام ملتهای آسیا کنار بگذارند.
در همین ارتباط سایت عربی «کوره» خبر داد
یک هیات ورزشی برای تحویل پرونده عربستان در
مورد میزبانی جام ملتهای آسیا عازم بحرین شد.
«عبدالعزیز بن ترکی الفیصل» وزیر ورزش
در حضور تعدادی از روسای باشگاهها در فرودگاه

با غلبه بر یاران «اینیستا»

«اولسان هیوندای»حریف پرسپولیس در فینال آسیا شد

ریاض حاضر شد« .یاسر المسحل» رئیس
فدراسیون فوتبال عربستان و تعدادی از ستارههای
سابق فوتبال این کشور از جمله «ماجد عبداهلل»
و «صالح النعیمه» هم در این هیات حضور دارند.
این پرونده شامل تسهیالتی است که توسط
آژانسها و وزارتخانهها برای کمک به برگزاری
مسابقات ،هتل و اسکان تیمها ،خطوط هوایی،
خدمات بهداشتی و … ارائه شده است .در این
پرونده همچنین به استادیومهای برگزاری مسابقات
و تمرینات و تجهیزات ارائه شده به تیمهای

آسیایی اشاره شده است.کنفدراسیون فوتبال آسیا
روز  ۱۸دسامبر ( ۵روز دیگر) را به عنوان مهلت
پایانی کشورهای متقاضی برای ارسال پروندههای
درخواست میزبانی اعالم کرده است مشروط به اینکه
کشور میزبان در سال  ۲۰۲۱مشخص شود .عربستان
همچنین حامی رسمی برگزاری جام ملتهای آسیا
برای سال  ۲۰۲۷را رونمایی کرد .طبق اعالم روزنامه
«الشرق االوسط» عربستان ،هواپیمایی این کشور قرار
است حامی فدراسیون فوتبال عربستان در برگزاری
جام ملتها باشد.

اوزیل که روزگاری در بین خالقترین استعدادهای دنیای فوتبال به چشم میخورد ،پس از کنار
گذاشته شدن از ترکیب تیم تحت هدایت «میکل آرتتا» هر لحظه به درهای خروج از آرسنال نزدیکتر
میشود.
ستاره اسبق تیم ملی آلمان که  ۹۲بار پیراهن ژرمنها را بر تن کرده است ،به چیزی شبیه به
طردشده در ورزشگاه امارات بدل شده و این موضوع حتی در مقاطعی از فصل جاری که توپچیها
متزلزل ظاهر شدهاند ،به قوت خود باقی بوده است .تیمی که هم اکنون در رده پانزدهم جدول رده
بندی قرار داشته و با تیم صدرنشین یعنی تاتنهام که رقیب قدیمی آنها نیز محسوب میشود۱۱ ،امتیار
فاصله دارد.
اما با توجه به اینکه مشکل گلزنی در آرسنال مشکلی جدید بوده و بازیکنانی همچون «پیر امریک
اوبامیانیگ» و «الکساندر الکازت» در مواجهه با دروازه رقبا پایشان لنگ میزند ،ونگر را که هم اکنون
ریاست دپارتمان توسعه فوتبال را در فیفا برعهده دارد ،بر آن داشت تا در اظهارنظری مدعی شود که
خالقیت اوزیل هنوز هم میتواند قفل خطوط دفاعی لیگ جزیره را بشکند البته مادامی که آرتتا بداند
چطور وی را مدیریت کند.
ونگر در پادکست «در تله آفساید» در خصوص بازیکنی که در سال  ۲۰۱۳با پرداخت  ۴۳میلیون
پوند از رئال مادرید خریداری کرد ،گفت :مدیریت کردن او سخت نیست؛ او فردی است که به عنوان
یک بازیکن خالق ویژگی و کیفیت خاصی داشته و نیاز به تفریح و سرگرمی دارد .او هنرمند است و
چنین شخصیتهایی ،کمی حساستر هستند .وی افزود :آنها به حمایت و محیطی نیاز دارند که آنان
را به سمت ارائه بهترین عملکردشان سوق دهد .اگر آنطور که ونگر میگوید ،اوزیل برای موثر بودن به
سرگرمی نیاز داشته باشد ،بنابراین تاکنون در آرسنال هرگز چنین فضای مفرحی وجود نداشته است.
آرتتا که در منچسترسیتی تحت تعلیم «پپ گواردیوال» بوده است ،به مظنور احیای تیم نه چندان موفق
تحت هدایت «اونای امری» به امارات آورده شد اما د نخستین فصل کامل حضورش در آرسنال ،بدترین
شروع تاریخ این تیم را در  ۳۹سال اخیر تجربه کرد.با این حال ،ونگر که  ۱۶سال پیش آرسنال شکست
ناپذیر را ساخت ،میگوید که آرتتا باید تعادل تیم را با بازیکنان ارزشمندی همچون اوزیل هماهنگ
کند.ونگر می گوید :برای دیدن یک تیم فوتبال شما دو راه دارید؛ از همه بخواهید که یک کار مشابه را
انجام دهند ،یکسان تالش کنند؛ کارهای تدافعی یکسانی انجام دهند.
وی افزود :یا اینکه بازیکنان خالق را که کارهای تدافعی کمتری میکنند ،مرکز تیم قرار داده و
مشکالت گل نزدن را حول محور این بازیکنان حل کنید؛ باید به این ایده فکر کرد.
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جوانان فوتبالیست این روزها از فرصتهایی به مراتب بیشتر از گذشته برای نشان دادن توان و
استعداد خود برخوردارند و تیمهای فوتبال بزرگ اروپایی هم بیش از پیش به میدان دادن به بازیکنان
جوان تمایل پیدا میکنند .اما استفاده از بازیکنان خیلی جوان در تیمهای مطرح گاهی به اتفاقاتی منجر
میشود که در نوع خود جالب توجه است.
برای نمونه در آلمان رسانهها اعالم کردند در دیدار روز پنج شنبه بایر لورکوزن با اسالویا پراگ،
دیداری در مرحله گروهی لیگ اروپا که برای لورکوزن بسیار مهم بود چرا که میتوانست تکلیف
صدرنشینی را مشخص کند ،یکی از بازیکنان این تیم به نام فلوریان ویرتس به این دلیل در بازی غایب
بوده که باید در امتحانات مدرسه شرکت می کرد.
در دنیای فوتبال اروپا که در تملک بازیکنان کام ً
ال حرفه ای است اینکه یکی از بازیکنان حاضر
در لیگ اروپا در کنار بازی کردن برای تیمش در این سطح همچنان به مدرسه رفته و برای شرکت در
امتحانات روی میز و صندلی بنشیند برای رسانهها جالب توجه بوده است.
جالب اینجا است که فلوریان ویرتس در لورکوزن یک بازیکن حاشیهای نیست که تنها نامش در
ال نقشی در تیم نداشته باشد .این جوان 17ساله از ابتدای فصل جاری تا اینجا تقریباً
فهرست باشد و عم ً
در تمام بازی های تیمش در میدان بوده و زمانی که نامش در فهرست لورکوزن برای دیدار حساس با
اسالویا پراگ دیده نشد بسیاری کنجکاو شدند که علت غیبت او را متوجه شوند .لورکوزن البته پیش
از این بازی صعودش به مرحله بعدی را قطعی کرده بود ولی این بازی میتوانست تکلیف صدرنشین
گروه  Cرا مشخص کند.پیتر بوش سرمربی لورکوزن بعد از پیروزی  0-4تیمش مقابل اسالویا پراگ در
مصاحبه با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره علت غیبت ویرتس در این بازی خبر عجیب را به اطالع
آنها رساند و گفت علت این بوده که بازیکن هفده ساله اش روز شنبه در مدرسه یک امتحان مهم داشت.
سرمربی لورکوزن درباره هافبک تهاجمی 17ساله اش گفت « :درس و مدرسه از این بازی مهمتر
است .او باید روز شنبه در یک امتحان مهم شرکت میکرد».
البته این اولین بار نیست که لورکوزن در یک رقابت اروپایی یکی از بازیکنان جوانش را به دلیل
درس و مشق از دست داده است .در مارس  2017هم کای هاورتز که حاال در چلسی بازی میکند بازی
تیمش در یک هشتم لیگ قهرمانان مقابل اتلتیکو را به دلیل امتحان داشتن در مدرسه از دست داده بود.

