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اخبار
«مورالدو» زوج طالیی بانوی پیر

محرومیت آلوارو موراتا برای بازی مقابل
جنوا بخشیده شد و این یعنی مهاجم اسپانیایی
دوباره به ترکیب اصلی یوونتوس باز می گردد تا
در کنار کریستیانو رونالدو ،برابر جنوا به میدان
برود .آلوارو موراتا که در چلسی به «گل نزنی»
شهرت یافته بود و در اتلتیکو مادرید یک مهاجم
صرفا خوب بود ،در تابستان  ۲۰۲۰به یوونتوس
برگشت .برخی از هواداران یوونتوس حتی با
وجود عملکرد قابل قبول آلواریتو در دوره اول
حضورش در یوونتوس ،به خاطر نمایش های
نه چندان جالب در چلسی نسبت به کیفیت او
تردید داشتند اما خیلی طول نکشید که موراتا
در ترکیب یوونتوس جا بیفتد .آمار می گوید که
موراتا در خط حمله یوونتوس ،بهترین زوج برای
کریستیانو رونالدو است و حتی در بازی هایی که
رونالدو هم حضور نداشته ،به خوبی توانسته در
امر گلزنی موفق عمل کند.
فاصله نجومی رونالدو و موراتا با سایر
گلزنان

کریستیانو رونالدو هم که در رئال مادرید و
حتی در یوونتوس معموال در ابتدای فصل در امر
گلزنی کمی مشکل داشت و به مرور در ادامه فصل،
موتور گلزنی اش روشن می شد ،با وجود از دست
دادن چند بازی به خاطر ابتال به کرونا ،از همین
ابتدای فصل درخشش را آغاز کرد و با گلزنی های
خود ثابت کرده در  ۳۵سالگی هم همچنان آماده
و البته در باالترین سطح است .کریستیانو رونالدو و
آلوارو موراتا تا این جای فصل ۷۰ ،درصد گل های
یوونتوس را به ثمر رسانده است .در کل بازی های
فصل ،مرد پرتغالی توانسته آمار عالی  ۱۲گل در ۱۰
بازی فصل را ثبت کند و مهاجم اسپانیایی توانسته
آمار خوب ۹گل در  ۱۳بازی داشته باشد .فاصله
رونالدو و موراتا با سومین گلزن برتر یوونتوس،
نجومی است؛ دیان کولوسفسکی ،لئوناردو بونوچی
و وستون مک کنی با زدن  2گل ،مشترکا سومین
گلزن برتر یوونتوس هستند و این در حالی است که
پائولو دیباال در  ۱۱بازی فصل فقط یک گل زده که
این آمار بسیار پایین تر از حدی است که از ستاره
آرژانتینی انتظار داریم.
سانتر از جناحین ،نعمتی برای رونالدو و
موراتا

کار کریستیانو رونالدو گلزنی است و پیدا
کردن یک زوج مکمل برای او که بتواند با از
خودگذشتگی ،فقط برای رونالدو فرصت بسازد،
کار آسانی نبوده است .کریم بنزما ،این نقش
را در رئال مادرید به خوبی ایفا می کرد .در
یوونتوس ،ماریو مانژوکیچ این وظیفه را برعهده
داشت که کارایی او به اندازه بنزما نبود اما آلوارو
موراتا به خوبی نشان داده که می تواند بهترین
زوج و مکمل برای ستاره پرتغالی باشد .برخالف
تیم تحت هدایت مائوریتزیو ساری که برنامه اش
برای گلزنی ،پاس های کوتاه و گلزنی از عمق
بود ،تیم آندره آ پیرلو با داشتن وینگرها و وینگ
بک هایی که لب خط حرکت می کنند ،برنامه
متفاوتی برای گلزنی دارد .فدریکو کیه زا و خوان
کوادرادو با حرکت از لب خط ،توپ ها را برای
آلوارو موراتا و کریستیانو رونالدو سانتر می کنند
که با توجه به قدرت باالی این دو در امر سرزنی،
یووه روی توپ های هوایی بسیار خطرناک شده
است .آمار پاس گل های خوان کوادرادو که
بهترین گل ساز لیگ قهرمانان اروپا (۵پاس گل)
و یکی از بهترین گل سازهای سری آ (۴پاس
گل) است ،به خوبی این مسئله را نشان می دهد.
فصل  ،۲۰۲۰کریستیانو رونالدو در بازی هایی که
پائولو دیباال زوج او بوده ،در استفاده های توپ
های هوایی تا حدی به مشکل خورده و مدافعان
او را راحت تر یارگیری می کنند .این در حالی
است که با حضور همزمان موراتا و رونالدو ،یکی
از این دو برای سرزنی آزاد می شوند .استفاده
عالی موراتا از سرعتش و یافتن فضاهای خالی،
دیگر مسئله ای بود که باعث آسان تر شدن کار
رونالدو در زمین شده است.

واکنش زیدان به قرعه رئال در
1/8نهایی چمپیونزلیگ

رئال مادرید پس از پیروزی  0-2بر اتلتیکو
و فتح دربی مادرید حود را برای بازی حساس
مقابل بیلبائو مهیا می کند .این بازی سه شنبه
شب برگزار خواهد شد و در واقع به دلیل حضور
این دو تیم در سوپرکاپ اسپانیا که ژانویه برگزار
خواهد شد ،زودتر از موعد به انجام می رسد.
زین الدین زیدان سرمربی رئال در نشست
خبری این بازی گفت «:به بازیکنانم افتخار می
کنم و رسیدن به موفقیت بدون اتحاد ممکن
نیست .در یکی دو هفته اخیر به خوبی کار کرده
ایم و در تیم هر کسی هدفش کمک به موفقیت
رئال است .این بازیکنان هستند که در میدان
حضور دارند و مهم است که در شرایط مطلوبی
باشند و من هر پیروزی را ابتدا به نام بازیکنان
می نویسم .کادر فنی و بازیکنان به یکدیگر
اعتماد دارند و این الزمه موفقیت است».
برخورد به آتاالنتا در یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان «:احترام زیادی برای آتاالنتا قائلیم
ولی این بازی سه ماه دیگر و در فوریه برگزار
خواهد شد و هنوز زمان زیادی تا بازی داریم.
برای من االن بازی فردا برابر بیلبائو اهمیت دارد
و روی این تیم تمرکز دارم .بازی فردا فرصتی
جدید برای اثبات این قضیه است که ما یک تیم
واقعی هستیم ».احتمال افت پس از سه برد
متوالی(برابر سویا ،گالدباخ و اتلتیکو) «:موافق
نیستم .این بازی هم سه امتیاز دارد و باید بگویم
که پیروزی بر اتلتیکو هم سه امتیاز داشت و ما
هنوز فاتح هیچ جامی نشده ایم .باید به روند
بردهای مان ادامه دهیم .به چیز دیگر نباید فکر
کرد ».تحول رئال «:چیزی تغییر نکرده است.
سخت کار می کنیم و هر روز سعی داریم قوی
تر از دیروز باشیم .این روند خوب باید ادامه
داشته باشد ».عدم استفاده از  5تعویض «:در سه
بازی گذشته خیلی از تعویض ها استفاده نکردم
ولی این موقتی است .قرار نیست تعویض کنیم
تا تعویضی انجام داده باشیم .هر تغییری باید
هدفمند باشد .اجبار نیست که در هر بازی از 5
تعویض استفاده کرد».
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لکو پشت گلرش را خالی کرد؛

واکنش غیرحرفهای سرمربی آنتورپ به بیرانوند

سرمربی آنتورپ بعد از شکست  0-2مقابل
کلوب بروژ گفت تصمیمش برای بازی دادن به
علیرضا بیرانوند در این بازی تصمیم اشتباهی بوده
است.
آنتورپ دیروز در ژوپیر لیگ بلژیک در خانه
خود میزبان کلوب بروژ بود و در این بازی خانگی
با نتیجه  0-2شکست خورد .آنتورپ در این بازی
علیرضا بیرانوند سنگربان ملی پوش کشورمان را در
ترکیب خود داشت اما به نظر میرسید سرمربی
این تیم بلژیکی از عملکرد او راضی نبود .لکو اما
در اقدامی عجیب و غیر حرفه ای به جای حمایت
از دروازه بانی که اولین بازی خود را در لیگ انجام
داده به انتقاد از بیرانوند پرداخت و در پایان مسابقه
به خبرنگاران گفت تصمیمش برای بازی دادن به
بیرانوند تصمیم اشتباهی بوده است.
ایوان لکو سرمربی آنتورپ در این بازی
بیرانوند را به ژان بوتز ترجیح داده بود .بوتز
در این فصل دروازه بان اول آنتورپ بود ولی
در بازی دیروز لکو ترجیح داده بود به بیرانوند
میدان بدهد .بوتز فرانسوی در طول فصل
مرتکب اشتباه نشده و توانسته بود خیال
هواداران آنتورپ را از دروازه شان راحت کند.
لکو سرمربی آنتورپ در پایان بازی دیروز اما
اعالم کرد به این نتیجه رسیده بوده که بوتز
به یک بازی استراحت نیاز دارد تا بتواند از نظر
بدنی و ذهنی به شرایط ایده آل برسد.
بیرانوند هم دیشب برای اولین بار در

لیگ بلژیک درون دروازه تیمش می ایستاد .او
چند روز قبل در لیگ اروپا مقابل تاتنهام هم
محافظت از دروازه آنتورپ را تجربه کرده بود
ولی بازی دیشب اولین حضور او در لیگ بلژیک
بود.
بیرانوند در اوایل سال  2020با آنتورپ
قرارداد امضا کرد و اگر همان زمان در بلژیک
حضور مییافت بدون شک دروازه بان شماره یک
این تیم میشد ولی به دلیل شرایط کرونایی سفر او
به بلژیک آنقدر طول کشید که بیرانوند این فرصت
را از دست داد و با خرید بوتز توسط آنتورپ ،زمانی

اوضاع برای رئالمادرید و زینالدین زیدان در کمتر از دو هفته
دگرگون شد و حاال سرمربی فرانسوی با خیالی آسودهتر تیمش را در
ادامه فصل رهبری خواهد کرد .با نتایجی که رئالیها در سه دیدار
اخیر کسب کردند دیگر خبری از ضرباالجل یا شایعه برکناری
زیزو نیست و او جایگاهش را در این تیم با سه برد پیاپی تضمین
کرد .شاگردان او حتی دربی مادرید را نیز بردند تا ثابت کنند نتایج
هفتههای اخیر در اللیگا و همچنین لیگ قهرمانان بازتاب کاملی از
عملکرد این فصل آنها نیست و این تیم میتواند همچنان بین مدعیان
قهرمانی در اسپانیا و حتی اروپا قرار داشته باشد.
تیمی کامال متفاوت

شکست برابر شاختار باعث شد رئال در آستانه حذف از لیگ
قهرمانان قرار گیرد .اگرچه باشگاه واکنش علنی به نتایج اخیر تیم
نداشت اما رسانهها از تردیدهای مدیران باشگاه برای ادامه همکاری
با زیدان خبر دادند4 .بازی سخت پیشروی رئال بود و گفته میشد
موفقیت در این دیدارها میتواند ضامن بقای سرمربی فرانسوی باشد.
زیدان طی یکهفته سه برد درخشان کسب و تیمش را بهخوبی از
بحران خارج کرد .اتفاقی که شاید کمتر انتظار میرفت رخ دهد و
تیم او سویا ،مونشنگالدباخ و اتلتیکومادرید را از پیشرو برداشت.
همین یکهفته پیش شرایط رئال اصال مناسب نبود اما برتری برابر
سویا اگرچه با گلبهخودی گلر حریف حاصل شد اما به هر حال سه
امتیاز به حساب تیم واریز کرد .در لیگ قهرمانان هم شاگردان زیدان
نمایش خوبی برابر گالدباخ ارائه کردند و مقتدرانه از سد این رقیب
سرسخت آلمانی عبور کردند تا بهعنوان صدرنشین گروه خود راهی
مرحله بعد شوند.
تیم او شنبهشب در دربی مادرید نیز توانست نتیجه دلخواهش
را کسب کند و حاال فاصلهاش با اتلتیکوی صدرنشین به سه امتیاز
کاهش پیدا کرده است .ظهر امروز حریف آنها در مرحله بعدی لیگ
قهرمانان مشخص خواهد شد و زیدان امیدوار است در شرایط کنونی
حریفی آسان نصیب تیمش شود .البته رئال طی روزهای اخیر به
تیمی کامال متفاوت نسبت به هفتههای اخیر تبدیل شده است و
بازیکنان تیم با تمام توان برای موفقیت تیم و البته ماندن زیدان تالش
کردهاند .اتلتیکو درحالی برای رویارویی با رئال راهی ورزشگاه آلفردو
دیاستفانو شده بود که در 26بازی قبلی خود در لیگ بدون شکست
بود و هر 7بازی قبلی خود را نیز با برد پشتسر گذاشته بود .در این
شرایط بهنظر میرسید شانس آنها برای کسب امتیاز از این مسابقه
بیشتر است اما رئال در نیمه نخست حتی به حریف اجازه زدن یک

که علیرضا سرانجام به بلژیک رسید متوجه شد که
حاال دروازه بان شماره دوی این تیم است.
بیرانوند در مقابل تاتنهام اما از اولین شانس
خود خوب استفاده کرد و به احتمال زیاد نمایش
خوب او در مقابل شاگردان مورینیو در تصمیم لکو
برای میدان دادن به او در بازی دیشب نقش داشته
است.
رسانه بلژیکی  nieuwsbladاز عملکرد
بیرانوند در مقابل کلوب بروژ انتقاد کرده و میگوید
او با برخی بیرون آمدنهای نامطمئن نشان داد
هنوز نمیتواند سنگربان شماره یک باشگاهش

باشد .این رسانه همچنین بیرانوند را روی گل اول
بروژ به شدت مقصر دانست و میگوید او خیلی زود
و به شکلی نامطمئن از دروازه بیرون آمد و مقصر
اصلی دریافت گل اول بود.
ایوان لکو سرمربی آنتورپ در پایان بازی با
سواالت زیادی درباره بیرانوند روبرو بود و در پاسخ
به آنها گفت « :قرار دادن بیرانوند در ترکیب اصلی
ریسک بود .این تصمیم من تصمیم بدی بود و همه
این را دیدند .اتفاقی است که افتاده .ما دو دروازه
بان اول داریم .یکی از آنها یعنی بوتز که خیلی
خوب است .من در این بازی خواستم امتحان کنم
چون فکر می کردم دروازه بان دیگر ما هم شرایط
عالی دارد که اینطور نبود».
این اظهارات سرمربی آنتورپ باعث تعجب
بسیاری از کارشناسان شده چرا که مربیان
باشگاهی معموال در بازی های اول بازیکنان جدید
خود حتی اگر از عملکرد آنها راضی نباشند برای
روحیه دادن به مهره جدیدشان سعی می کنند در
مقابل خبرنگاران از آنها دفاع کنند .ولی سرمربی
آنتورپ دیروز بر خالف این سنت رایج به صراحت
به انتقاد از بیرانوند پرداخت تا نشان دهد علیرضا
در ادامه فصل احتماال کار سختی در پیش خواهد
داشت تا بتواند دوباره درون دروازه آنتورپ بایستد.
بیرانوند از این به بعد باید در تمرینات خودش را به
لکو و کادر فنی آنتورپ ثابت کند تا بار دیگر فرصت
نشان دادن توانایی هایش در بازی های رسمی را
داشته باشد و این بازی اول را به فراموشی بسپارد.

دریبل زیدانی بحران

شوت بهسمت دروازهاش را نداد تا برای دومینبار طی 5فصل اخیر
چنین اتفاقی برای اتلتیکو رخ دهد.کریم بنزما پس از دیدار این تیم
برابر گالدباخ در مصاحبهای گفته بود «اگر این تیم در تمامی بازیها
چنین عملکردی داشته باشد هیچ تیمی جلودار آنها نیست ».و این
صحبت او شنبهشب بار دیگر ثابت شد .رئال با ادامه این روند میتواند
یکی از مدعیان جدی قهرمانی اللیگا در این فصل باشد.
ثبات در ترکیب رئال

یکی از اتفاقاتی که باعث شده رئالیها در سه دیدار اخیر خود
عملکرد خوبی برابر رقبا داشته باشند ثبات در ترکیب این تیم است.
زیدان در این سه مسابقه کمترین تغییرات را در تیمش داشته و
9بازیکن تیمش در این سه بازی ثابت بودهاند .به این ترتیب بهنظر
میرسد او ترکیب موردنظرش را پیدا کرده و میتواند با اتکا به
آنها در ادامه فصل بهدنبال نتایج بهتری باشد .زیدان در 15بازی
ابتدایی تیمش در این فصل بهطور متوسط  3.5تغییر در هر بازی
در تیمش ایجاد میکرد که این میانگین در سه بازی اخیر به 1.3
رسیده است .البته در این سه بازی هم اضافه شدن سرخیو راموس و
پایان مصدومیت او باعث شد زیدان مجبور به انجام جابهجایی شود
و کاپیتان بیجانشین تیمش را دوباره در ترکیب اصلی قرار دهد .این
ثبات میتواند برگبرنده زیدان در دیدارهای آینده باشد اما با توجه
به ستارههای متعددی که او روی نیمکت دارد بعید است بتواند بدون
جابهجایی و استفاده از سیستم چرخشی ،آنها را راضی نگه دارد و
درنهایت مجبور خواهد شد تغییراتی را در تیمش ایجاد کند.
زیدان در پایان این دیدار درباره عملکرد خوب تونی کروس و
لوکا مودریچ در میانه زمین تیمش گفت« :ما میخواستیم خطمیانی
را دراختیار داشته باشیم و به همین دلیل به تجربه این دو بازیکن
نیاز داشتیم .آنها عالی بودند و عملکرد کمنظیری ارائه کردند .البته
در سایر پستها هم بازیکنانم خوب بودند .بنزما ،لوکاس واسکز،
کارواخال ،راموس و واران همه عالی بودند و نمایشی خوب در این
مسابقه ارائه کردند».
او در پاسخ به این سوال که حاال رقابت دشوار در خطمیانی بین
این دو بازیکن و فدریکو والورده و مارتین اودگارد شکل خواهد گرفت،
افزود« :آنها واقعا در سطحی بسیار باال بازی کردند و همان عملکردی
را داشتند که در جریان سه قهرمانی پیاپی ما در اروپا ارائه کرده بودند.
هر دو واقعا عالی بودند .در دیدارهای اخیر بهخوبی نشان دادیم که
در چه سطحی قرار داریم و قادر هستیم چه عملکردی داشته باشیم.
هنوز برای خوشحالی زود است چون فاتح هیچ چیزی نشدهایم و باید

این روند را در ادامه فصل نیز حفظ کنیم .برای بازیکنانم خوشحالم
که به آنچه استحقاقش را داشتند رسیدند .آنها همیشه به کاری که
میکنند ایمان دارند و اینبار نیز توانستند به موفقیت برسند».
کریم بنزما در این دیدار رکوردی جالب را خلق کرد و با انجام
528بازی از رکورد روبرتو کارلوس عبور کرد و به باسابقهترین بازیکن
خارجی تاریخ رئال تبدیل شد .زیدان درباره هموطنش گفت« :کریم
سالها در اینجا حضور داشته و گلهای زیادی نیز برای تیم به ثمر
رسانده است .او همیشه نشان داده در زمین مسابقه بازیکن مفید و
تاثیرگذاری است و هرکسی که فوتبال را دوست داشته باشد ،بنزما
را نیز دوست دارد».
حواشی تیم سیمئونه

سیمئونه نیز عالوهبر شکست در دربی مادرید ،با دردسرهای
تازهای نیز مواجه شده و این شکست تبعاتی برای تیمش ایجاد کرده
است .در دیدارهای اخیر این تیم چهار بازیکن تعویضی اتلتیکو پس
از رفتن روز نیمکت اعتراض خود را از تعویض خود نشان دادند و این
روند میتواند برای صدرنشین کنونی اللیگا بحرانساز باشد .پیش از
این و در دیدار برابر ردبولسالزبورگ در لیگ قهرمانان ،لوئیس سوارز
و سائول نیگز به تصمیم سیمئونه برای بیرون رفتن از زمین معترض
بودند و حاال در دیدار شنبهشب نیز ژائو فلیکس با لگدزدن به بطری
آب اعتراضش را به تعویض نشان داد .پیش از او مارکوس یورنته نیز
در یکی از دیدارهای تیم در لیگ قهرمانان چنین واکنشی نشان داده
بود .شاید از نظر عدهای چنین رفتاری با این دید که آنها بازیکنان
بزرگی هستند و میخواهند برای تیم خود تاثیرگذار باشند قابلتوجیه
باشد اما برخی دیگر این واکنشها را توهین به باشگاه و هوادارانش
دانسته و خواستار برخورد کادرفنی با این بازیکنان شدهاند.

ببرهای کره؛ فینالیست آسیا با میانگین 2.33گل
دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا میان
اولسان هیوندای کرهجنوبی و ویسل کوبه ژاپن برگزار
شد که در پایان نماینده کره جنوبی با پنالتی دقیقه
 ۱۱۹مهاجم خود گل برتری را وارد دروازه ویسل
کوبه کرد تا فینالیست لیگ قهرمانان آسیا از منطقه
شرق شود که شنبه هفته آینده ( 29آدر) به میزبانی
دوحه قطر برگزار خواهد شد .در همین خصوص در
این گزارش اشارهای به تاریخچه ،افتخارات و سایر
نکات جالب آماری درباره تیم اولسان هیوندای شده
است ،که در زیر میخوانید:

قهرمانیش در لیگ قهرمانان را کسب کند.
خط حمله زهردار و آتشین

ببرهای کرهای در این فصل از لیگ قهرمانان
موفق شدهاند در  ۸بازی خود تا فینال ۲۱ ،گل
به ثمر برسانند و در کل  ۵گل از رقبای خود
دریافت کردهاند که این آمار نشان میدهد اولسان
با میانگین  ۲.۳۳گل در هربازی از خط حمله
زهردار و آتشینی بهره میبرد و از طرفی دیگر
عدم شکست آنها در  ۸بازی و همچنین میانگین
گل خورده زیر یک این تیم ،نشان از خط دفاع
مستحکم ببرهای کره دارد.

تاریخچه اولسان

باشگاه اولسان هیوندای کره جنوبی در تاریخ
 ۶دسامبر  ۱۹۸۳توسط صنایع سنگین هیوندای
که از معتبرترین شرکتهای جهان در زمینه صنایع
سنگین و همچنین خودروسازی است ،تاسیس شد
و از قدمت این تیم کرهای  ۳۷سال میگذرد.
آشنایی با سرمربی

سرمربی اولسان کیم دو هون  ۵۰ساله است
که خودش از شناخته شدهترین بازیکنان تاریخ
فوتبال کره جنوبی به حساب میآید که در دوران
بازیکنی در  ۷۲بازی ملی موفق به ثبت  ۳۰گل
ملی شده است و از گلزنترین بازیکنان تاریخ این
کشور در سطح ملی به شمار میرود .او که از سال
 ۲۰۱۷در قامت سرمربی اولسان هیوندای فعالیت
دارد در سابقه مربیگریش هدایت تیم زیر  ۲۳سال
کره جنوبی و همچنین باشگاه اینچئون یونایتد را
در کارنامه خود دارد .همچنین دوهون که امروز
با شکست ویسل کوبه موفق به صعود به فینال
شد در فصل  ۱۹۹۹-۱۹۹۸در همین تیم ژاپنی به
صورت قرضی بازی کرده است.
کاپیتان اولسان کیست؟

لی کیون هو کاپیتان اولسان نیز جزو
باسابقهترین و باتجربهترین بازیکنان کرهای حاضر
در این مسابقات است که در  ۷۶بازی ملی برای
کرهجنوبی تاکنون موفق به ثبت  ۱۹گل شده است.
وی به همراه تیم فوتبال اولسان هیوندای در سال
 ۲۰۱۲به مقام قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا
دست یافته است و امیدوار است در دومین تجربه
حضورش در فینال بتواند در کسب جام دبل کند.

خارجیهای تاثیرگذار

ببرهای کره

لقب اولسان ،ببرهای کره است و این تیم
در نزدیک به چهار دهه حضورش در لیگ
داخلی کشور کره جنوبی موسوم به کیلیگ
عناوین و افتخارات قابل توجهی را کسب کرده
و همواره جزو مدعیان اصلی کسب عنوان
قهرمانی در کی لیگ به شمار میرود ،اما از
آخرین قهرمانی اولسان در لیگ کره جنوبی
 ۱۵سال میگذرد و شاید آخرین جام مهمی
که این تیم در سطح داخلی کسب کرده،
قهرمانی در جام حذفی این کشور در سال
 ۲۰۱۷بوده است .همچنین این تیم سابقه دو
عنوان قهرمانی کی لیگ در سا لهای ۱۹۹۶
و  ۲۰۰۵را در سابقه درخشانش دارد .اولسان
در سال  ۲۰۰۶قهرمان سوپرکاپ کره جنوبی
نیز شده بود.
سابقه قهرمانی در آسیا

جدا از افتخارات این تیم در سطح داخلی،
اولسان در سطح آسیا نیز یک بار موفق به فتح
لیگ قهرمانان قاره کهن شده است جایی که این
تیم کرهای موفق شد در سال  ۲۰۱۲با پیروزی  ۳بر
صفر برابر االهلی عربستان به عنوان قهرمانی لیگ
قهرمانان آسیا برسد تا این جام را نیز در ویترین

افتخاراتشان داشته باشند.

مسیر صعود به فینال

اولسان در این دوره از لیگ قهرمانان آسیا
در گروه  Fبا تیمهای اف سی توکیو ژاپن،
شانگهای شینهووای چین و پرث گلوری
استرالیا هم گروه بود و با وجود آنکه دروازهبان
و  ۳بازیکن اصلی خود را به دلیل ابتال به
بیماری کرونا در اختیاز نداشت موفق شد با
ارائه نمایشی مقتدرانه با کسب  ۵پیروزی و یک
تساوی با  ۱۶امتیاز به عنوان صدرنشین راهی
دور حذفی شود .نماینده قدرتمند کرهجنوبی
که با مهرههای تاثیرگذار خارجی و همچنین
ستارههای ملیپوش کرهای در تداوم روند
شکست ناپذیریش در لیگ قهرمانان موفق شد
در مرحله یک هشتم نهایی  ۳بر صفر از سد
ملبورن ویکنوری استرالیا بگذرد و در بازی
بعدی خود با نتیجه  ۲بر صفر بیجین گوان را
از پیش رو برداشت تا مقتدرانه به مرحله نیمه
نهایی راه یابد و در نهایت در این مرحله نیز با
شکست  ۲بر یک ویسل کوبه توانست مقتدارنه
و بدون هیچ شکستی راهی دیدار فینال شود.
باید دید در فینال طلسم نباختنهای اولسان را
می شکند با نماینده کره جنوبی میتواند دومین

اولسان  ۳بازیکن خارجی تاثیرگذاری دارد
که هرکدام از آنها سابقه بازی در لیگهای معتبر
اروپا و جهان را در کارنامه دارند .جونیور نگرائو
برزیلی ستاره این تیم است و تا اینجای رقابتها
با زدن  ۵گل بهترین و خطرناکترین این تیم
به حساب میآید .نگرائو که گل پیروزی بخش
و صعود اولسان برای صعود به فینال را هم وارد
دروازه ویسل کوبه کرد شانس بالیی برای کسب
عنوان آقای گلی این دوره از رقابها را نیز دارد.
نگرائو که از سال  ۲۰۰۶در بیش از  ۱۰تیم
مختلف در لیگهای برزیل ،بلژیک ،سوییس و
تایلند سابقه بازی داشته است در سال ۲۰۱۸
از تیم دائجو کره جنوبی به اولسان پیوست و در
طول این  ۳فصل حضورش عملکرد بی نظیری
در خط حمله داشته و موفق شده است در ۱۲۴
بازی برای اولسان  ۸۲گل به ثمر برساند.
دیگر بازیکن خارجی این تیم بیورن
یانسن نروژی است که در کنار نگرائو با  ۵گل از
شانسهای کسب آقای گلی در این فصل از رقابت
هاست در کارنامه خود سابقه حضور در تیمهای
دنهاخ و آلکمار هلند و روزنبرگ نروژ را دارد.
جیسون دیویدسون ،ملیپوش استرالیایی اولسان
هم سابقه بازی در وست برومویچ و هادرسفیلد
انگلیس و خرونیخن هلند را دارد.
دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت
 ۱۵:۳۰روز شنبه  ۱۹دسامبر ( ۲۹آذرماه) در
استادیوم الجنوب ،برگزار خواهد شد.

اخبار
افشای مکالمه عجیب کومان با جوان
بارسایی

فصل گذشته وقتی بارسلونا با کیکه ستین
در دیدارها ناامیدکننده ظاهر میشد ،به جز
مسی که درخشانترین بازیکن آبیاناریها بود
 2ستاره جوان ،دل هواداران بارسا را خوش نگه
میداشت.
یکی از آنها آنسو فاتی بود که با  17سال
سن وقتی پا به زمین گذاشت ،نشان داد که
چقدر تواناییها باالیی دارد و دیگری «ریکی
پوچ» ،ستاره ریزنقش و سریع میانه میدان
بارسلونا بود.
وقتی کومان هدایت بارسلونا را برعهده
گرفت ،آنسو فاتی به ستاره اصلی این تیم
بدل شد و توانست با پیشی از مسی به مهره
برتر این تیم لقب گیرد .البته با مصدومیت
سنگین  4ماهه مواجه شد و به همین دلیل
اکنون نمیتواند دوباره برای کومان و تیم
بدرخشد.
اما ریکی پوچ در همان ابتدا مورد غضب
کومان قرار گرفت و از لیست بازیکنان بارسلونا
کنار گذاشته شد .این خبر زمانی که منتشر
شد ،اعتراض شدید و همگانی طرفداران
آبیاناریها را به دنبال شد و حتی هشتگ
«ریکی پوچ بماند» به ترند اصلی کشور اسپانیا
نیز لقب گرفت.
ریکی پوچ اما از تیم نرفت و خواست که
برای رسیدن به ترکیب بارسلونا مبارزه کند .از
این طرف کومان به او بازی نمیداد و هر بار
میخواست در میانه میدان از یکی از جوانان
خود استفاده کند« ،کارلس آلنیا» به بازی
میآمد.
اما بازی سه شنبه شب در لیگ قهرمانان
اروپا که بارسلونا با شکست سنگین خانگی مقابل
یوونتوس را تجربه کرد ،یک نمایش دلپذیر دیگر
از «ریکی پوچ» این سوال را دوباره بر سر زبانها
انداخت که چرا کومان از ستاره  21ساله خود
استفاده نمیکند.
خود سرمربی بارسلونا نیز پس از شکست
مقابل یوونتوس از عملکرد پوچ تعریف و تمجید
کرد.
اما سایت «الپایس» اسپانیا در خبری
از جنجال کومان و ریکی پوچ پیش از آغاز
رقابتهای اللیگا خبر داد.
این رسانه نوشت که پیش از بازی جام
خوانگامپر که بارسلونا الچه را شکست داد،
کومان در رختکن حاضر شد و مقابل تمام
بازیکنان ریکی پوچ را یک «آنتن» یا «افشاگر»
خطاب کرد.
به عقیده الپایس ،کومان تصور میکرد
که ریکی پوچ به رسانهها گفته است که او
در ترکیب بارسا جایی ندارد و همین عامل
باعث شد تا عصبانیت مربی دامن جوان 21
ساله بارسا بگیرد.
حاال که این خبر منتشر شده ،طرفداران
بارسلونا از مربی خود عصبانی شدهاند و خاطرات
والنسیا و اورتون را یادآوری میکنند که چطور
کومان با بازیکنان خود بدرفتاری کرد.
آیا کومان به این اتفاقات واکنش نشان می
دهد؟

پیروزی جدید رونالدو بر مسی؛ رکورد
برد در قرن جدید

یوونتوس یکشنبه شب در زمین جنوا
به مصاف این تیم رفت و با نتیجه  1-3به
پیروزی رسید .کریستیانو رونالدو در پیروزی
تیمش مهمترین نقش را داشت و دو بار از
روی نقطه پنالتی دروازه جنوا را باز کرد .اما
رونالدو با این دو گل به رکوردی فوق العاده
دست یافت .رکوردی که تا کنون کسی به آن
دست نیافته بود .کریستیانو رونالدو حاال تنها
فوتبالیست پنج لیگ بزرگ اروپایی است که
در قرن حاضر یعنی قرن بیست و یک میالدی
موفق شده با پیراهن باشگاههایش 400
پیروزی بدست بیاورد.
رونالدو در مقابل جنوا همانطور که از او
انتظار می رفت عملکرد درخشانی داشت .او با
درخشش در مقابل جنوا به این رکورد تاریخی
دست یافت تا چهارصدمین پیروزی خود در
بیست سال گذشته یعنی در قرن بیست و یکم
میالدی را به ثبت برساند.
رونالدو پیروز یهای خود در این قرن
را در منچستریونایتد آغاز کرده و سپس
در رئال مادرید به گلزنی ادامه داد .او در
سال  2018به یوونتوس پیوسته و دو سال
اخیر را هم با پیراهن راه راه بیانکونری
مشغول گلزنی بوده تا در نهایت موفق
شود با درخشش در بازی دیروز تعداد کل
پیروز یهایش در این قرن را به عدد 400
برساند.
لیونل مسی حریف ازلی رونالدو در
این رکورد همچنان با رونالدو فاصله دارد
و در قرن بیست و یکم نتوانسته تعداد
پیروز یهایش با پیراهن تنها تیم خود
بارسا را به عدد  400برساند .البته مسی
در فهرست این رکورد در جایگاه دوم قرار
گرفته و در این قرن  365پیروزی باشگاهی
بدست آورده است .بوفون سنگربان کهنه
کار ایتالیایی هم با  350پیروزی در رتبه
سوم قرار گرفته است.
بازی دیروز مقابل جنوا البته برای رونالدو
اهمیت دیگری هم داشت چرا که این صدمین
بازی او با پیراهن بیانکونری بود .رونالدو با دو
گلی که در بازی دیروز زد تعداد گلهایش برای
غول ایتالیایی را به عدد  77رساند که در نوع
خود رکورد قابل توجهی است.
البته رونالدو از نظر گلزنی در صد بازی اول
در صدر تاریخ این باشگاه قرار نمی گیرد چرا
که پیش از او عمر سیووری اسطوره آرژانتینی
باشگاه یوونتوس در صد بازی اول خود با  84گل
زده بهترین عملکرد تاریخ یوونتوس را داشته و
فلیچه بورل هم با زدن  80گل در صد بازی اول
خود برای یووه رکورد بهتری از رونالدو داشته
است.

