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آرتتا در خطر سقوط ،سولسشر در اوج

شرایط برای دو مربی جوان حاضر در لیگ
جزیره این روزها کامال متفاوت پیش میرود و
درحالیکه هر دو مربی بهتازگی سالگرد حضور
خود را در باشگاههایشان پشتسر گذاشتند
اما منچستریونایتد و آرسنال ،رقبای سالهای
نهچندان دور در این فصل در نقطه مقابل هم قرار
دارند .اولهگنار سولسشر یکسال زودتر از میکل
آرتتا مربیگری در لیگ برتر را آغاز کرد اما تا حد
زیادی توانست نتایج خوب روزهای آغازین کارش
در منچستریونایتد را در دو سال اخیر ادامه دهد اما
هافبک سابق توپچیها که بهنظر میرسید توانسته
است تیم را از بحران فصل گذشته خارج کند حاال
در شرایطی بهمراتب بدتر گرفتار شده و تیمش در
پایین جدول اوضاع مساعدی ندارد.
آرتتا :باید بجنگیم
آرسنال در این فصل شروع خوبی در لیگ
داشت اما بهتدریج اوضاع بهقدری بد شد که حاال
تیم در رتبه پانزدهم جدول قرار گرفته و بدترین
شروع خود را در 46سال اخیر در لیگ تجربه
میکند؛ اتفاقی که حتی هواداران این تیم را نگران
کرده که شاید در انتهای فصل حتی برای بقا در
لیگ با رقبا بجنگند .توپچیها در دو مسابقه بعدی
خود رقبای دشواری را پیشرو دارند .شاگردان
آرتتا امشب در یکچهارم نهایی جام اتحادیه به
مصاف منچسترسیتی خواهند رفت و شنبهشب نیز
باید در خانه از چلسی پذیرایی کنند .در این شرایط
آرتتا به بازیکنانش هشدار میدهد باید خطر سقوط
به دسته پایینتر را جدی بگیرند و هرچه زودتر تیم
را از شرایط کنونی خارج کنند .این مربی اسپانیایی
سعی میکند روحیه تیمش را باالتر برده و انگیزه
آنها را بیشتر کند« :وقتی به نفراتی که اطرافم
هستند از کادرفنی ،مربیان و بازیکنان نگاه میکنم
دوست دارم افرادی مبارز و جنگجو را ببینم .در
چنین اوضاعی معموال دو گروه از افراد وجود دارند:
مبارز و قربانی .برای خروج از این وضعیت به
افرادی جنگنده نیاز داریم تا برای بهترشدن اوضاع
تالش کنند .افراد قربانی همواره بهدنبال بهانهجویی
هستند و اغلب منفیبافند ،بهدنبال مقصر میگردند
و میخواهند گناه ناکامی خود را به گردن شرایطی
که در اطرافشان وجود دارد بیندازند .ما به کسانی
نیاز داریم که بجنگند و تالش کنند تا تیم در
وضعیت بهتری قرار گیرد .وقتی چنین جایگاهی
در جدول دارید باید بهسرعت فکری برای رسیدن
به ردههای باالتر انجام دهید چراکه زمان زیادی
ندارید و ممکن است در ادامه فصل اوضاع بدتر
شود».
آرتتا به وضوح میداند در شرایط بدی قرار
دارد و اگرچه هیاتمدیره باشگاه همچنان از او
حمایت میکند اما این پشتیبانی درصورت ادامه
این وضعیت ممکن است از دست برود .آرسنال
اگرچه در تابستان خریدهای نسبتا خوبی داشت
اما آرتتا تصمیم دارد در ژانویه بهسراغ نفرات جدید
برود و باشگاه هم موافقت کرده تا بودجه الزم را
دراختیار او قرار دهد .او درباره مصاف حساس
امروز تیمش برابر سیتی و رویارویی دوباره با پپ
گواردیوال که مدتی بهعنوان دستیارش در سیتی

کار میکرد ،میگوید« :من بهخوبی میدانم که
مسئولیت سنگینی در این تیم دارم و باید اوضاع
را سروسامان بدهم اما این شرایط راهحل فوری و
سریعی ندارد و باید همه دستبهدست هم بدهیم
تا از این مشکالت عبور کنیم .باشگاه در این مدت
بهخوبی از من حمایت کرده و در این مسیر حمایت
زیادی از من شده است .به همین دلیل احساس
نمیکنم خطری جایگاهم را تهدید میکند .در
چنین باشگاهی همیشه انتظار موفقیت وجود دارد
و اگر تیم دچار بحران شود همه بهدنبال علت
آن میگردند .برابر سیتی تالش میکنیم تا بازی
خوبی ارائه کنیم و اگرچه حریف سرسختی پیشرو
داریم اما امیدوارم بتوانیم به مراحل پایانی این جام
برسیم».
افت پیرامریک اوبامیانگ یکی از اصلیترین
نگرانیهای هواداران این تیم است .مهاجم و
کاپیتان توپچیها پس از تمدید قراردادش در
اوایل فصل از فرم مطلوب دور بوده و بهندرت
توانسته کمکی به تیمش کند .این مهاجم
گابنی حاال با مصدومیت هم روبهرو شده و به
بازی امروز نخوهد رسید .آرتتا وضعیت کاپیتان
تیمش را اینگونه شرح میدهد« :اوبا برای این
بازی آماده نیست و اگرچه اوضاع مصدومیتش
بهتر شده اما مطمئنا در فهرست تیم حضور
نخواهد داشت .او بازی روز شنبه برابر اورتون
را از دست داد و روز یکشنبه هم شرایط بهتری
داشت اما هنوز نیاز به ادامه درمان دارد و
اسکن بعدی مشخص خواهد کرد که چه زمانی
میتواند به تمرینات تیم اضافه شود .او بهخوبی
میداند که چه اهمیتی در تیم دارد و به همین
دلیل تمام تالش خود را انجام میدهد تا هرچه
زودتر بتواند به ترکیب تیم برگردد».
در این شرایط یان رایت ،اسطوره باشگاه نیز به
حمایت از آرتتا پرداخته و میگوید« :او مربی بسیار
خوبی است و مطمئنم بازیکنان تمام تالش خود
را برای حمایت از او انجام خواهند داد .دیدارهای
تیم در ماه ژانویه بسیار مهم است و برای پایان این
وضعیت باید نتایج خوبی در آن برهه کسب کنند.
بهنظرم با همین بازیکنان او میتواند نتایج بهتری
کسب کند و از شرایط اخیر خارج شود .مسلما

وقتی تیم در چنین رتبهای قرار دارد ،فشار زیادی
روی مربی و بازیکنان است .شما به شکل گلهایی
که تیم میخورد نگاه کنید ،بهخوبی مشخص است
که تیم فشار زیادی را متحمل میشود و اوضاع
اصال طبیعی نیست .البته تیم باید در فاز هجومی
هم اوضاع بهتری پیدا کند».
آمار عالی پس از سالها
برخالف آرسنال ،یونایتد روزهای خوبی را در
لیگ سپری میکند و اگرچه سولسشر با حذف از
لیگ قهرمانان ،نمره منفی در کارنامهاش ثبت شد
اما حاال در لیگ برتر شاگردان او را حتی یکی از
مدعیان قهرمانی در این فصل میدانند .یونایتد
اگرچه هنوز در خطدفاعی با مشکل روبهرو است اما
مهاجمان تیم بهخوبی تا اینجای فصل توانستهاند
ضعف مدافعان را جبران کنند .شیاطین سرخ
یکشنبهشب برابر لیدز نمایشی هجومی و جذاب
ارائه کردند و در پایان با نتیجه  6بر  2به برتری
رسیدند.
این پرگلترین برد آنها از سال  2011و
پیروزی  8بر  2مقابل آرسنال در آن سال بود.
فوتبال تهاجمی دو تیم باعث شد آمارهای جالبی
در این مسابقه به ثبت برسد .درمجموع 43موقعیت
گل در این دیدار ایجاد شد که از اکتبر 2016
و دیدار یونایتد برابر برنلی چنین آماری در
اولدترافورد بیسابقه بوده است .همچنین این برای
نخستینبار پس از جدایی سرالکس فرگوسن از این
تیم بود که یونایتد در یک دیدار 14شوت درون
چارچوب داشت .سولسشر در پایان این بازی گفت
نتیجه این مسابقه حتی میتوانست  12بر  4باشد:
«از همان دقیقه نخست بازی شاهد نمایش خوبی
ازسوی دو تیم بودیم .ما برنامه خوبی برای این
دیدار داشتیم و خوشبختانه مکتومینای در همان
سه دقیقه اول بازی موفق شد دو گل بزند .یکی از
بهترین نمایشهای ما در تاریخ رویاروییمان برابر
لیدز بود و اگر 75هزار هوادارمان نیز در ورزشگاه
حضور داشتند ،روزی بهیادماندنی رقم میخورد .هر
دو تیم فرصتهای زیادی درطول بازی ایجاد کردند
و حتی نتیجه بازی میتوانست  12بر  4به سود ما
باشد .واقعا از نمایش تیمم لذت بردم و امیدوارم
این عملکرد ادامهدار باشد».

مارچلو بیلسا ،سرمربی آرژانتینی لیدز که در
سال  2020بهعنوان یکی از سه مربی برتر فوتبال
دنیا انتخاب شد به استفاده از سیستمهای تهاجمی
شهره است و در این فصل هم با همین روش تیمش
را راهی لیگ برتر کرده است .نتیجه این اصرار او
فوتبال زیبا و تماشاگرپسند است که البته دفاع
تیمش را بسیار آسیبپذیر میکند و حاصل آن
دریافت 30گل در 13مسابقه است که باعث شده
تیمش بدترین خطدفاعی فصل را تا اینجا داشته
باشد .البته در فاز تهاجمی آنها 24گل زدهاند و
جالب اینکه در این بخش از منچسترسیتی آمار
بهتری دارند .بیلسا با وجود شکست سنگین تیمش
در این مسابقه نمیخواهد شیوه خود را تغییر دهد
و به استراتژی خود همچنان وفادار است« :در نیمه
نخست فرصتهای دو تیم تقریبا برابر بود و فقط
مشکل ما این بود که نتوانستیم این شانسها را به
گل تبدیل کنیم .ما در خطحمله سعی میکنیم
از حرکات ترکیبی برای رسیدن به گل استفاده
کنیم درحالی که حریف فقط بهدنبال استفاده از
اشتباهات ما در خطحمله بود تا در ضدحمالت به
ما گل بزند .در برگشتها سرعت پایینی داشتیم
و مهاجمان سرعتی آنها بهخوبی از این شرایط
استفاده کردند .من همین روش را در بازیهای
بعدی تیم نیز ادامه خواهم داد و تصمیم برای تغییر
آن ندارم».
با چنین نمایشی و درحالیکه یونایتد یک بازی
عقبافتاده نیز دارد ،این تیم میتواند به رسیدن
به رتبه دوم امیدوار باشد و در ادامه شاید رقابت
نزدیکی با لیورپول داشته باشند .روی کین ،هافبک
سابق شیاطین سرخ با وجود نوسان زیادی که در
دیدارهای این فصل یونایتد وجود داشته معتقد
است بازیکنان تیم حاال به این باور رسیدهاند که
میتوانند یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ باشند:
«مکتومینای پس از بازی گفت توجهی به جدول
لیگ ندارد اما همه بازیکنان نگاهشان به جدول
است و به همین دلیل است که بازیها را برگزار
میکنند .یونایتد در دیدارهای اخیر خود شرایط
بسیار خوبی داشته و با برتری برابر شفیلدیونایتد و
لیدز شرایطش در جدول را بسیار بهتر کرده است.
من هنوز فکر میکنم لیورپول قویترین تیم لیگ
است و مدعی نخست قهرمانی محسوب میشود و
از بین سایر تیمها یونایتد شرایط بهتری دارد و
میتواند رقیب جدی این تیم در ادامه فصل باشد».
یونایتد حاال در آستانه بازیهای فشرده پایان
سال رقبای دشواری را پیشرو دارد و سولشر
امیدوار است با عبور از مقطع کنونی بتواند برای
دیدار حساس برابر لیورپول در آنفیلد که حدود
یکماه دیگر برگزار میشود آماده شود .شاگردان
او فرداشب در جام اتحادیه میهمان تیم آماده
آنچلوتی هستند و دیداری دشوار برابر اورتون را
در پیشرو دارند .عصر شنبه نیز در لیگ باید در
ورزشگاه کینگپاور به مصاف لسترسیتی بروند که
این هفته موفق شد تاتنهام را شکست دهد .دو
بازی بعدی این تیم برابر ولورهمپتون و استونویال
خواهد بود که رقبای سرسختی هستند و در این
فصل نتایج خوبی در لیگ گرفتهاند.

زنگ خطر در رئال؛ زیدان  6بازیکن را نمی خواهد
رئال مادرید دوشنبه شب توانست از یک بازی دشوار و یک تله
بزرگ به سالمت فرار کند .رئال بازی را برابر ایبار عالی شروع کرد و
در  20دقیقه اول یکی از بهترین نمایش های فصلش را ارائه داد و به
دو گل هم رسید ولی با گل کیکه ،ایبار اعتماد به نفس گرفت و ورق
را برگرداند .رئال در نهایت با گل دقیقه  93لوکاس واسکز توانست
برتری را  3-1کرده و با سه امتیاز به مادرید برگردد.
این پنجمین برد متوالی رئال مادرید بود .درست زمانی که
بسیاری معتقد بودند زین الدین زیدان در آستانه برکناری قرار دارد،
او توانست تیمش را به بهترین شکل جمع کند و از سخت ترین بازی
ها به سالمت خارج شد .رئال توانسته سویا ،اتلتیکو مادرید ،بیلبائو
و ایبار را در اللیگا در  4هفته متوالی شکست دهد و به صدر جدول
نزدیک تر از همیشه شود و در لیگ قهرمانان نیز در نبرد مرگ و
زندگی برابر گالدباخ پیروز شد و به عنوان صدرنشین به دور یک
هشتم نهایی رفت.
رئال مادرید  25بازیکن در مجموعه خود دارد ولی نکته جالب
اینکه زین الدین زیدان پس از شکست عجیب  0-2در خانه شاختار و
در  5بازی اخیر تنها به  12بازیکن خود به شکل پیوسته اعتماد کرده
و  5بازیکن دیگر نیز کم و بیش در برنامه هایش قرار گرفته اند11 .
بازیکن در  5بازی اخیر نیز عمال هیچ جایی در ایده های زیزو نداشته
اند و تقریبا یا کامل کنار گذاشته شده اند تا این شبهه ایجاد شود که
زیدان به پالن  Bخود دیگر اعتماد ندارد و این می تواند در ادامه فصل
و با اضافه شدن یکی دو مصدوم مهم دیگر ،برای رئال گران تمام شود.
زیدان تا بازی با شاختار بیش از همیشه از سیستم چرخشی

استفاده می کرد و همین قضیه سبب شکست های خانگی عجیب
برابر تیم هایی چون کادیز و آالوس شد .دو شکست از شاختار هم
چیزی نمانده بود تا رئال را از لیگ قهرمانان حذف کند .زیدان در
نهایت به این نتیجه رسید که بهتر است روی تعدادی محدود از
بازیکنانش حساب کند تا هم در اللیگا و هم در لیگ قهرمانان به
شرایطی پایدار برسد و نتیجه هم گرفت.
در  5بازی اخیر ،تونی کروس ،کریم بنزما ،تیبو کورتوا ،رافا واران
و فرالند مندی تمام دقایق را در میدان بوده اند .لوکاس واسکز 435
و لوکا مودریچ نیز  430دقیقه به میدان رفتند .لوکاس واسکز در 13
بازی اخیر رئال چه به عنوان جانشین کارواخال دردفاع راست و چه
وینگر راست ،بازیکن ثابت بوده و در  11بازی  90دقیقه تمام نیز
بازی کرده است که در نوع خود یک مورد جالب محسوب می شود.
سرخیو راموس که برابر سویا به دلیل مصدومیت بازی نکرد،
در  4بازی بعدی  360دقیقه بازی کرد .کاسیمیرو نیز بازی برابر
بیلبائو را به دلیل  5اخطاره بودن از دست داد ولی در  4بازی دیگر
به طور کامل در میدان بود .وینیسیوس نیز که بازی دیشب را به
دلیل بیماری از دست داد ،توانسته در  4بازی دیگر  306دقیقه در
میدان باشد.
دنی کارواخال و رودریگو هم به ترتیب  259و  224دقیقه در
زمین بازی کرده اند و البته باید توجه داشت که کارواخال هم در دو
بازی به دلیل مصدومیت به میدان نرفت .در  5بازی اخیر به آسنسیو
 96و به ناچو هم  90دقیقه بازی رسید و او پس از بهبودی راموس به
نیمکت بازگشت .فده والورده هم که یک ماه مصدوم بود در دو بازی

هفتمین جایزه پیچیچی برای مسی

واقعیت این است که هرگز
تصورش را نمی کردم که بتوانم
اینقدر برنده این جایزه بشوم و رکورد
تلمو زارا را بشکنم .واقعاً احساس
خوب و لذت بخشی است.
در این فصل تا اینجا تعداد
گلهایت کمتر از فصل گذشته است.
از االن به فکر هشتمین پیچیچی
هستی؟
نمی دانم .راستش به این مساله
فکر نمیکنم .این چیزی نیست که
نگرانم کند .ترجیح میدهم دوباره

قهرمان اللیگا شوم .ما فصل گذشته
نتوانستیم قهرمان لیگ شویم و
ترجیح من این است که به جای
پیچیچی قهرمان لیگ بشویم .ما برای
این هدف خواهیم جنگید.
امسال بین بارسا در لیگ قهرمانان
و بارسا در اللیگا تفاوت زیادی شاهد
هستیم .به نظرت بارسا می تواند در هر
دو رقابت قهرمان شود؟
ما همیشه سعی می کنیم در همه
رقابتها قهرمان شویم .باشگاه بارسا
همیشه اینطور بوده .ما داریم کم کم
بهتر می شویم .درست است که مدتی

گزارش
مروری بر چند خبر کوتاه

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.
فونت :ژاوی را به بارسا برمی گردانم

ویکتور فونت نامزد انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا میگوید در صورتیکه در این انتخابات پیروز
شده و رئیس باشگاه بارسلونا شود حتماً ژاوی را به نوکمپ برمی گرداند .او برای تاکید بر حرفهایش
گفت قول میدهد که اگر رئیس باشگاه شد و ژاوی را به بارسا برنگرداند ،برای هواداران بارسا از جیب
خودش بلیط کل مسابقات فصل در نوکمپ را خریداری کند.
درحالیکه انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا روز  ۲۴اردیبهشت یعنی حدود یک ماه دیگر برگزار
میشود برنده این انتخابات به مدت شش سال سکان مدیریت باشگاه کاتاالن را در دست خواهد داشت.
ویکتور فونت از جمله نامزدهای مهم این انتخابات به حساب می آید.
فونت در صحبتهای اخیر خود گفت « :اگر من در انتخابات برنده شوم ژاوی به بارسلونا برخواهد
گشت .اگر برنده شدم و او نیامد برای تک تک اعضای باشگاه از جیب خودم بلیط کل مسابقات فصل
را خواهم خرید».
این اولین بار نیست که فونت به صراحت اعالم کرده در صورت پیروزی او در انتخابات ،ژاوی
سرمربی بارسا خواهد شد .او پیش از این هم گفته بود علت اصرارش بر مربیگری ژاوی این است که
ژاوی تنها کسی است که میتواند لئو مسی را به ماندگار شدن در نوکمپ راضی کند.
لمپارد :گل زنی ورنر آغاز خواهد شد

چلسی دیشب در خانه خود میزبان وستهام بود و با دو گل از تامی آبراهام و تک گل ستاره باتجربه
اش تیاگو سیلوا موفق شد حریف را  ۰-۳شکست داده و با  ۲۵امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار بگیرد.
فرانک لمپارد سرمربی چلسی در پایان بازی از تیاگو سیلوا ستاره جدید و باتجربه این تیم تمجید
کرد و گفت کیفیت این ستاره برزیلی برایش واقعاً شگفتانگیز است چرا که خود او زمانی که ۳۶ساله
بوده نمی توانسته فوتبالی به کیفیت سیلوا ارائه بدهد .لمپارد همچنین به نگرانیها بابت گل نزدن تیمو
ورنر برای چلسی پاسخ داد و گفت گلزنیهای او آغاز خواهد شد و کسی نباید نگران این مساله باشد.
لمپارد در این باره گفت « :یادم هست خودم وقتی ۳۶ساله بودم و در لیگ برتر بازی میکردم
نمیتوانستم هر هفته برای چلسی بازی کنم .مدام بین بازیها استراحت میکردم و باال رفتن سن را
احساس میکردم .من می دانستم تیاگو سیلوا بازیکن درجه یکی است و مدتها است یک بازیکن بی نظیر
بوده اما تیاگو حتی از انتظارها هم بهتر عمل کرده».
سرمربی چلسی در ادامه صحبتهایش به نگرانیها درباره گل نزدن تیمو ورنر برای چلسی
اشاره کرد و گفت « :خیلی ناراحت شدم که تیمو نتوانست گل بزند چون این می توانست اعتماد
به نفسش را حسابی باال ببرد .اما گلزنی های او آغاز خواهد شد .من نگران نیستم .هر مهاجمی
دوست دارد گل بزند ولی او بازیکنی است که وارد یک لیگ جدید شده و به زمان نیاز دارد تا
خودش را تطبیق بدهد».
مانوئل آکانجی در تیر رأس لیورپول

مصدومیت طوالنی مدت ویرژیل فن دایک و جو گومز باعث شده لیورپول دو مدافع مرکزی و اصلی
خود را تا پایان فصل در اختیار نداشته باشد و به نظر می رسد آنها در فصل زمستان قصد دارند یک
گزینه جانشین را جذب کنند .نشریه دیلی میل امروز در گزارشی مدعی شد جدیدترین گزینه برای
انتقال به استادیوم آنفیلد ،مانوئل آکانجی ،مدافع  ۲۵ساله و سوئیسی دورتموند است.
البته یورگن کلوپ عالقه زیادی به دایوت اوپامانکو ،مدافع فرانسوی و تنومند الیپزیش دارد و نام
این بازیکن  ۲۳ساله مدت هاست در لیست خرید لیورپول قرار گرفته است .اما با توجه به اینکه لیورپول
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با الیپزیش روبرو خواهد شد ،بعید است الیپزیش حداقل
در فصل زمستان حاضر به فروش دایوت اوپامکانو به مرسی سایدی ها شود.
مانوئل آکانجی که تا سال  ۲۰۲۲با دورتموند قرارداد دارد ،هنوز برای تمدید به این باشگاه به
توافق نرسیده و هر لحظه احتمال جدایی او افزایش می یابد .به نظر می رسد لیورپول با رقمی در حدود
 ۲۵میلیون یورو قادر به جذب این مدافع قدبلند خواهد شد .در صورت عدم موفقیت در جذب مانوئل
آکانجی ،احتمال دارد لیورپول با همین شرایط فعلی به کار خود تا پایان فصل ادامه دهد .بعید است تا
پایان فصل شاهد بازگشت فن دایک و جو گومز به ترکیب لیورپول باشیم و در این مدت نیز فابینیو به
قلب خط دفاعی منتقل شده است.
یوونتوس رقیب بارسا برای جذب ستاره هلندی

به نظر می رسد دوران حضور ممفیس دیپای در فرانسه رو به اتمام بوده و جدایی او از لیون در
هفته های پیش رو قطعی است .بارسا در تابستان به شدت برای خرید ممفیس دیپای تالش کرد و
ستاره هلندی فاصله ای تا انتقال به نوکمپ نداشت ،اما در نهایت ژان میشل اوالس ،رئیس لیون اجازه
این انتقال را نداد و ممفیس دیپای در فرانسه ماندنی شد.
اما در فصل زمستان و با اصرار رونالد کومان ،مدیران بارسلونا بار دیگر برای خرید مهاجم تیم ملی
هلند تالش خواهند کرد .قرارداد ممفیس دیپای در ماه ژوئن با لیون به اتمام می رسد و به همین دلیل
باشگاه مایل به پرداخت بیش از  ۵میلیون یورو برای جذب این بازیکن در پنجره زمستانی و ماه ژانویه
نیست .بارسلونا بعد از جدایی لوییس سوارز هنوز موفق به جذب بازیکن جانشین نشده و ممفیس دیپای
را به همین دلیل زیر نظر دارد.
اما توتواسپورت مدعی شد حال بارسلونا تنها مشتری ممفیس دیپای نیست و یوونتوس نیز می
خواهد این بازیکن را به گزینه های خط حمله خود اضافه کند .بیانکونری در فصل تابستان فدریکو کیه
زا نیز جذب کرد ،اما در فصل جاری و خصوصا در روزهای غیبت کریستیانو رونالدو در امر گلزنی مشکل
داشته و به همین علت آندره پیرلو خواهان جذب ممفیس دیپای شده است .پیش از این اخباری در
مورد تمایل پاری سن ژرمن نیزبه خرید این ستاره هلندی شنیده شده بود.
مارسل سابیتزر اولویت اول خرید تاتنهام

اخیر رئال مجموعا  84دقیقه بازی کرده است .در این بین ایسکو 26
دقیقه و آریباس نیز  16دقیقه بازی کردند.
در میان بازیکنانی که اصال به میدان نرفتند می توان به ادن
هازارد و مارتین اودگارد اشاره کرد که به دلیل مصدومیت شرایط
بازی را نداشتند و نیز مارسلو ،ادر میلیتائو ،ماریانو دیاز ،لوکا یوویچ،
اودریوسوال و دو دروازه بان تیم لونین و آلتوبه که بدون مشکل
مصدومیت جایی در برنامه های زیدان نداشتند.
از دروازه بان های ذخیره ،ادن هازارد و اودگارد که بگذریم،
زیدان مشخصا اعتمادش به مارسلو مدافع چپ اسطوره ای ،میلیتائو،
ماریانو ،یوویچ ،ایسکو و اودریوسوال را از دست داده است و این قطعا
خبر خوبی برای رئال مادرید نیست؛ تیمی که در زمستان خریدی
نخواهد داشت و بازی های سنگینی را در ادامه فصل پیش رو دارد.

مسی :فوتبال بعد از کرونا خیلی سخت شده
لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی
بارسلونا برای هفتمین بار موفق شد
جایزه پیچیچی را دریافت کند .این
جایزه که هر ساله به بهترین گلزن
فصل اللیگا اهدا میشود به یادبود گلزن
افسانهای باشگاه اتلتیک بیلبائو ،رافائل
مورنو آرانزادی ،به این نام نامگذاری
شده است.
مسی فصل گذشته در اللیگا 25
گل به ثمر رساند و با چهار گل بیشتر
از نزدیک ترین رقیبش کریم بنزما
توانست آقای گل این لیگ شده و جایزه
پیچیچی را به خود اختصاص دهد.
مسی که روز دوشنبه این جایزه را
برای هفتمین بار دریافت کرد از این نظر
به رکوردی خارق العاده رسید چرا که
تا کنون هیچ ستارهای در تاریخ اللیگا
موفق نشده هفت بار جایزه پیچیچی
را به خود اختصاص دهد .اما مسی
بعد از دریافت جایزه خود در مصاحبه
با روزنامه مارکا شرکت کرد و در پاسخ
به این سوال که دوست دارد هشتمین
جایزه پیچیچی را هم دریافت کند
گفت « :هشتمین جایزه پیچیچی؟
ترجیح میدهم قهرمان اللیگا شوم».

شماره 3113

طول کشید تا موتور ما در اللیگا روشن
شود .نباید آن همه امتیاز از دست می
دادیم .معتقدم ما در مقابل آالوس و
ختافه و مقابل رئال مادرید در نوکمپ
سزاوار نتایج بهتری بودیم .ما در این
سه بازی موقعیتهای گلزنی زیادی خلق
کردیم و اگر آنها را گل کرده بودیم
وضعیت ما در لیگ االن به کلی متفاوت
بود.
فرمولی برای بازگشت بارسا به
شرایط خوب گذشته در اللیگا وجود
دارد؟
مهم االن این است که ما در چند
بازی پیاپی نتایج خوبی بگیریم و
بتوانیم در جدول باال برویم .این البته
زمان میبرد و در دوران اپیدمی همه
بازیها خیلی سخت شده .واقعیت این
است که فوتبال خیلی تغییر کرده و
برای همه سخت شده .اما قدم به قدم
همه چیز درست میشود.
 9ماه از بازی در استادیومهای
خالی می گذرد .بازی بدون حضور
هواداران برایت سخت است؟
بله خیلی .بازی کردن بدون
هواداران وحشتناک است .اص ً
ال حس

خوبی نیست .وقتی کسی در استادیوم
نیست آدم فکر میکند در تمرینات
است .اوایل خیلی طول میکشید تا
عادت کنیم و برای همین بود که همه
بازیها اینقدر نزدیک به هم بودند.
حریف هر که باشد بردن او در این
شرایط سخت میشود .اپیدمی کرونا
باعث شده فوتبال به شدت تغییر کند
و البته بدتر بشود .ما این را در بازیها
میبینیم .امیدوارم بعد از تمام شدن
این بال دوباره بتوانیم شاهد حضور
هوادار در استادیوم باشیم و شرایط
به حالت نرمال برگردد.
اخیرا ً گل ویژه ای زدی و بعد
از آن به دیگو مارادونا ادای احترام
کردی.
آن روز یک روز خیلی خاص بود
و من توانستم برای کاری که برنامه
ریزی کرده بودم یعنی ادای احترام به
دیگو مارادونا فرصت مناسب را بدست
آورم .توانستم پیراهن مارادونا را به
نمایش بگذارم .در روزی که دیگو
دیگر پیش ما نبود آن ادای احترام
برای من خاطره ای است که تا ابد در
ذهنم خواهد ماند.

عملکرد پرفراز و نشیب تانگی اندومبله در مرگز میدان نارضایتی ژوزه مورینیو را در پی داشته
و نشریه دیلی میل امروز در گزارشی مدعی شد مارسل سابیتزر ،هافبک  ۲۶ساله الیپزیش به شدت
مورد توجه اسپرز قرار گرفته است .تاتنهام از زمان ورود مورینیو خرید چندان بزرگ و گرانقیمتی
انجام نداده و حاال ممکن است مارسل سابیتزر اولین خرید هنگفت این سرمربی پرتغالی لقب گیرد.
ژوزه مورینیو در بازی فصل گذشته تاتنهام مقابل الیپزیش در مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا تحت تاثیر عملکرد این هافبک اتریشی قرار گرفت و مایل است تا سقف  ۵۰میلیون یورو
برای خرید کاپیتان الیپزیش سرمایه گذاری کند .با توجه به اینکه قرارداد سابیتزر در ژوئن  ۲۰۲۲با
باشگاه الیپزیش به پایان می رسد ،زمستان امسال می تواند زمان ایده آلی برای جدایی او باشد .اگر این
اتفاق رخ ندهد ،باشگاه آلمانی در تابستان بعدی محبور است با رقم پایین تری مجوز جدایی سابیتزر را
صادر کند و به همین علت احتماال انتقال او به لندن در فصل زمستان کم نیست.
درخشش مارسل سابیتز در ترکیب الیپزیش در فصل گذشته به حدی بود که نام او در بین ۱۱
بازیکن برتر لیگ قهرمانان قرار گرفت و او نقش مهمی در رسیدن این تیم آلمانی برای اولین بار در تاریخ
به نیمه نهایی لیگ قهرمانان ایفا کرد .البته الیپزیش در نهایت مغلوب پاری سن ژرمن شده و شانس
راهیابی به فینال را از دست داد.
زیدان ،مسی ،بنزما و کورتوا جایزه گرفتند

لیونل مسی به ثمر رساندن  ۲۵گل در فصل گذشته برای هفتمین بار عنوان آقای گلی اللیگا را
باالتر از کریم بنزما دریافت کرده و امروز این جایزه را دریافت کرد .اخباری در مورد احتمال جدایی
مسی در پایان فصل از بارسلونا شنیده شده و ممکن است این آخرین بازی بوده که او فاتح این جایزه
شده است.
اما کریم بنزما جایزه آلفردو دی استفانو را به عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته دریافت کرد.
مهاجم فرانسوی نه فقط برای به ثمر رساندن  ۲۷گل در طول فصل ،بلکه به دلیل تأثیرگذاری فوق العاده
در قهرمانی رئال مادرید فاتح این عنوان شد .بنزما همچنین اولین بازیکن پس از مسی و کریستیانو
رونالدو در سالهای اخیر بوده که عنوان بهترین بازیکن فصل را دریافت کرده است .بنزما همچنین از
سوی هواداران نیز به عنوان بهترین بازیکن برگزیده شد.
زین الدین زیدان و خولن لوپتگی ،سرمربی تیم های رئال مادرید و سویا با کسب  ۶۷راس به
طور مشترک جایزه بهترین سرمربی فصل اللیگا را دریافت کردند .همچنین تیبو کورتوا ،دروازه
بان بلژیکی رئال مادرید برای سومین بار برنده جایزه زامورا شد و باالتر از یان اوبالک این عنوان
را نصیب خود کرد.
ژاوی :مقایسه من با گواردیوال درست نیست

حدود یک دهه قبل پپ گواردیوال در رختکن بارسلونا دورانی موفق و تاریخی را رقم زد و ژاوی با
درخشش در میانه میدان نقش مهمی در نتیجه گیری بارسا در آن مقطع داشت .حاال ژاوی که هدایت
السد را بر عهده داشته و به نظر روزی سرمربی بارسلونا خواهد شد ،از کیفیت باالی رقابت های لیگ
برتر و عالقه خود به فوتبال انگلیس صحبت کرده است.
ژاوی گفت« :واضح است که اگر مجبور به انتخاب باشم ،تیمی بزرگ مانند سیتی یا یونایتد ،چلسی،
آرسنال یا تاتنهام را انتخاب می کردم .نام هایی مانند یورگن کلوپ ،مائوریسیو پوچتینو و اونای امری
در این تیم ها حضور داشته و البته عملکرد فوق العاده ای نیز ارائه داده اند.
پپ گواردیوال بهترین مربی جهان بوده و من تازه کار هستم .این مقایسه ها در دورانی که در زمین
بازی می کردم نیز اتفاق افتاد ،اما اکنون نمی توان ما را مقایسه کرد .من عاشق سبم فوتبال تیم های
پپ گواردیوال هستم .شما می توانید در فوتبال به روش های مختلفی پیروز شوید ،اما من سبک فوتبال
سیتی و گواردیوال را بیشتر دوست دارم .من لیگ برتر را دنبال کرده و این لیگ را دوست دارم .گواردیوال
انسانی فوق العاده ،متوقع ،پرشور و وسواسی بوده و به همین دلیل است که بکارنامه درخشانی دارد .من
چیزهای زیادی از گواردیوال یاد گرفته و از دوران حضورم در کنار او لذت بردم».

