5

روزنامهصبحايران

ورزش

دوشنبه  8دی  13 1399جمادیاالولی  28 1442دسامبر 2020

اخبار
میراث توماس توخل در
پاریسنژرمن

هانسی فلیک ،سرمربی موفق بایرن
مونیخ در مورد توخل میگوید« :توماس
توخل ،سرمربی آلمانی پاریسیها یکی از
بهترین مربیان دنیا است و از این گذشته
فلسفه فوتبالی او با رویکرد بایرن مونیخ
هماهنگی دارد».
اما او هیچ وقت بازیکن مطرحی نبود!

شاید جالبترین نقطه اشتراک بین توخل،
کلوپ و ناگلزمان ،همین باشد که این سه مربی
هیچ کدام بازیکنان مطرحی نبودهاند و زود وارد
دنیای مربیگری شدهاند.
توخل و ناگلزمان که به دلیل
آسیبدیدگی در سنین جوانی کفشهاشان را
آویختند و خیلی زود مدرک مربیگری گرفتند.
تغییر طرز تفکر باشگاههای بوندسلیگا هم
بیتاثیر نبوده است ،اینکه به این مربیان جوان
اعتماد میکنند و به آنها میدان میدهند و
دیگر فکر نمیکنند که سرمربی الزاماً باید
بازیکن بزرگی هم بوده باشد.
مدرک مربیگری آکادمی فدارسیون فوتبال
آلمان ،دیگر نقطه اشتراک این مربیان است.
آکادمیای که در  ۲۰سال گذشته متحول شده و
سیستمهای مدرنی برای پرورش بازیکن و مربی
ایجاد کرده است.
تأثیر مکتب رانگنیک بر توخل

تاثیر پیشروهایی مثل رانگنیک در فلسفه
و افکار توخل مشخص است .رالف رانگنیک
مهمترین تئوریسین و تعیینکننده خطمشی
نوین در فوتبال آلمان است .رانگنیک معتقد
است همه جا و همواره باید به توپ و حریف
حمله کرد.
توخل و کلوپ و شباهتهایشان

توماس توخل در دورتموند بار ديگر
جانشين يورگن كلوپ شد .وى در ماينتس
نيز بعد از يورگن كلوپ هدايت تيم فوتبال
اين شهر را عهده دار شده بود .نكات بسيار
مشتركى بين اين دو سرمربى قابل رويت
است ولى بين توماس توخل و يورگن كلوپ
چه از لحاظ شخصيتى و چه از لحاظ ايده
هاى فوتبالى تفاوت هاى بسيارى نيز وجود
دارد و به همين دليل بايد بر روى توماس
توخل حساب ويژه اى باز نمود .از لحاظ
فلسفه فوتبال وجود تشابهاتى بين كلوپ و
توخل به چشم میخورد ،اين دو سرمربى
هر دو از مربيان «مدرن» فوتبال محسوب
مى شوند ،حتى نحوه لباس پوشيدن اين دو
سرمربى بر روى نيمكت نیز از شباهتهای
این دو مربی است .توخل سرمربى دقيقى
است كه كوچكترين و جزئى ترين تغييرات
تيم نيز براى وى اهميت دارد و سيستم و
چيدمان بازى تيم خود را بيشتر بر روى نحوه
بازى حريف تعريف مى نمايد .وى همچنين
به استفاده از يك سيستم چرخشى هدفمند
اعتقاد خاصى دارد و حتى بازيكنان اصلى تيم
نيز ممكن است بر اساس چنين سيستمى در
ديدارهايى نيمكت نشين باشند.
ایده و سبک توخل

ايده فوتبالى توماس توخل مبنى بر
«شناخت نقاط ضعف حريف و استفاده از آنها»
است .استراتژى وى در فوتبال ابتدا بر مبناى
فلج كردن و از بين بردن تاكتيك تيمى حريف
و سپس اجراى ايده هاى خود در زمين فوتبال
بنا شده است .توخل خارج از زمين فوتبال داراى
شخصيتى آرام ،عقالنى و متفكر است كه بيشتر
به سياستمداران نزدیک است تا مربيان فوتبال!
توخل هموار نشان داده كه تمايلى به بحث
هاى جنجالى رسانه اى و حاشيه ها ندارد ،از آنها
دورى مى جويد و ترجيح مى دهد انرژى خود
را بيشتر بر روى بازيكنان و تاكتيك هاى تيمى
متمركز نمايد .او همواره فاصله منطقى بين خود
و بازيكنان تيم در نظر مى گيرد و خود را به
نوعى رئيس تيم مى داند ،به همين دليل برخى
از مطبوعات آلمانى او را به «ديكتاتور» تشبيه
نموده اند.
زندگی حرفهای

او  ۲۹اوت  ۱۹۷۳در کرومباخ آلمان
متولد شد؛ دوران حرفهای بازی توخل در ۲۵
سالگی و به دلیل مصدومیت مزمن غضروف
زانو به پایان رسید؛ در نتیجه او در سال ۲۰۰۰
وارد دنیای مربیگری شد؛ او ابتدا در تیمهای
پایهٔ اشتوتگارت مشغول به کار شد و به مدت
پنج سال در این باشگاه باقی ماند؛ پس از یک
سال موفقیتآمیز در تیم آگزبورگ ب ،او راهی
ماینتس  ۰۵شد.
او به مدت پنج فصل هدایت ماینتس را
بر عهده داشت و این تیم را به ثبات نسبی در
بوندسلیگا رساند؛ او در این مدت ،تحسینهای
زیادی را به دلیل سبک فوتبال هجومی و پویای
خود دریافت کرد؛ او همچنین توجه زیادی را
به سبب استفاده و پرورش بازیکنان جوان به
خود جلب کرد؛ توخل در سال  ۲۰۱۴و به سبب
اختالفات مالی ،از ماینتس جدا شد .توخل در
سال  ،۲۰۱۵هدایت تیم بروسیا دورتموند را بر
عهده گرفت؛ او دو فصل هدایت این تیم را بر
عهده داشت و موفق شد عنوان قهرمانی جام
حذفی فوتبال آلمان را همراه با این تیم کسب
کند .توخل در سال  ۲۰۱۸راهی پاری سن
ژرمن شد؛ او در نخستین فصل حضور خود در
پاریس ،این تیم را به قهرمانی لیگ  ۱رساند؛ او
در دومین فصل حضور خود ،موفق شد چهارگانهٔ
داخلی فوتبال فرانسه را همراه با این تیم کسب
کند و این تیم را به فینال لیگ قهرمانان اروپا
برساند.

به بهانه بازی بارسلونا-پیاسجی؛ جهنم نیوکمپ

تقابل های بارسلونا و پاری سن ژرمن در لیگ
قهرمانان اروپا همیشه جذاب و مهیج دنبال شده
است و بارسلونا خاطرات خوشی از رویارویی با
تیم متمول پاریسی داشته است .به مناسبت تقابل
دوباره این دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپای این فصل نگاهی داریم به جذاب
ترین رویارویی دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا در فصل  ۲۰۱۷-۲۰۱۶که با
کامبک فوق العاده بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ
همراه شد.
 ۱۴فوریه ۲۰۱۷؛ ورزشگاه پارک دو پرنس

با ارائه یک نمایش تماشایی ،شاگردان اونای
امری در تیم پاری سن ژرمن میهمان قدرتمندشان
را با چهار گل شکست دادند تا در آستانه صعود
به جمع هشت تیم برتر قرار بگیرند .در دقیقه ۱۸
دیماریا از روی ضربه کاشته موفق شد یک گل فوق
العاده زیبا به ثمر برساند اما این پایان کار نبود ،گل
دوم پاریسی ها در دقیقه  ۴۰از راه رسید .اشتباه
از مسی آغاز شد ،توپ مسی روی فشار بازیکنان
میزبان لو رفت .وراتی تا پشت محوطه پیشروی کرد
و با پاس عمقی زیبا دراکسلر را در مصافی تقریبا
تک به تک قرار داد و او نیز با شوتی دقیق ،اختالف
را دو برابر کرد.
شاگردان انریکه با شکست دو بر صفر به
رختکن رفتند و هواداران بلوگرانا به امید جبران
در نیمه دوم چشم انتظار نشستند اما پسران اونای
امری دست بردار نبودند .در دقیقه  ۵۵توپ در
پشت محوطه جریمه به دی ماریا رسید .غفلت
هافبک و مدافعان بارسلونا این فرصت را به این
ستاره داد تا با ضربهای فنی و تماشایی ،توپ را به
کنج دروازه هدایت کند.
پاریسی ها سیری ناپذیر بودند و از آشفتگی
خط دفاعی آبی و اناری ها نهایت استفاده را بردند.
در دقیقه  ۷۲ادینسون کاوانی گل چهارم را برای
پاریسی ها به ارمغان آورد ،حرکت از مونیر شروع
شد .حرکت خوب این مدافع با پیشروی او تا پشت
محوطه ادامه داشت و پاس عمقی او را کاوانی با
ضربهای عالی به گل تبدیل کرد.
بعد از بازی اینیستا و بوسکتس از تاکتیک
تیم انتقاد کردند و انریکه در این باره گفت:
«همانطور که قبال گفتم صحبت های پس از بازی
بازیکنان را به دلیل شرایطی سختی که در زمین
می گذرانند قبول ندارم .بعد از بازی همه بازیکنان
ناراحت بودند .فوتبال یک ورزش رقابتی است و ما
عاشق کسب پیروزی و نتایج مثبت هستیم .اکنون
شکست خورده ایم و این از آسمان پدید نیامده که
غافل گیر شویم .رقیب شایسته بود و بر ما غلبه
کرد .باید این را بپذیریم که این از طبیعت این
رشته است و گزینه ای مثل پیشرفت وجود دارد».
در سوی دیگر بعد از پیروزی بزرگ برابر
بلوگرانا اونای امری ،سرمربی اسپانیایی پاری سن
ژرمن عنوان کرد تیمش به رغم نتیجه فوق العادهای
که کسب کرده نباید جانب احتیاط را فراموش کند:

«تیم خیلی خوب به درخواست کادرفنی پاسخ داد.
بازیکنانی گوش به فرمان دارم .تیم بسیار باکیفیتی
هستیم و نتیجه امشب تلفیقی از کار و تالش
تیمی و مهارتهای انفرادی بود .بهترین شب من
در پاریس؟ به شخصه سعی میکنم درست در
زمان انتقادها ،آرامشم را حفظ کنم .باید چنین
شرایطی را کنترل کنید .نمایشمان به اندازه کافی
قانعکننده بود اما نباید جانب احتیاط را فراموش
کرد».
 ۸مارس ۲۰۱۷؛ ورزشگاه نیوکمپ
آبی و اناری ها با بیم و امید فراوان پا به
میدان گذاشتند ،نیمار ستاره برزیلی بلوگرانا پیش
از شروع بازی طی یک مصاحبه گفته بود که با ۱
درصد شانس و  ۹۹درصد ایمان به مصاف حریف
می رویم .بازی هنوز جا نیفتاده بود که لوییز سوارز
در دقیقه  ۳گل اول بازی را زد و امید را به اردوی
بلوگرانا آورد ،حرکت نیمار از سمت چپ با ورود او
به محوطه جریمه همراه شد و در شلوغی محوطه
بود که سوارز با یک ضربه سر هوشمندانه دروازه
را باز کرد.
جو ورزشگاه کامال به سود بارسلوناست .ضربه
نیمار در محوطه جریمه به دست مارکینیوش
برخورد کرد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
اولین حمله میهمان با برخورد توپ به دستان
ماسکرانو همراه شد اما داور باز هم اعتقادی به
پنالتی نداشت .بازی کامال افت کرده و شاهد بازی
جذابی نبودیم اما بارسا روی یک توپ مرده باز هم
به گل رسید ،در دقیقه  ،۴۰روی یک و دوی سوارز
و اینیستا ،اینیستا با تالشش نهایتا به توپ رسید و
پاس کات بکش پس از برخورد با دستان تراپ به
کورزاوا برخورد کرد و وارد دروازه شد.
وقتی پاریسی ها با دو گل خورده به رختکن
بازمیگردند ،امری به آنها میگوید« :بروید و نشان
دهید پیروزی بازی رفت یک شگفتی و اتفاق نبوده
است .میتوانیم از این بازی به عنوان بهترین تیم
اروپا خارج شویم .به من گوش کنید! درست است
که من در دوران بازیگری اغلب در دسته دوم بودم

اما تجربهام از شما بیشتر است .پس به من گوش
کنید!»
بازی در نیمه دوم هم جذاب آغاز شد .در
دقیقه  ۵۰روی برخورد نیمار و مونیر ،مهاجم
برزیلی روی زمین افتاد .داور ابتدا پنالتی نگرفت
اما داور خط نظر داور را تغییر داد .مسی با ضربهای
محکم توپ را به سمت راست تراپ زد .تراپی که
جهت توپ را به درستی تشخیص داده بود .در
میان امیدواری هواداران و کادرفنی به کامبک،
گل کاوانی آب سردی بر روی تمام آبی و اناری
های امیدوار جهان بود ،در دقیقه  ۶۲روی غفلت
مدافعان بارسلونا کورزاوا با یک ضربه سر توپ را
به کاوانی رساند و او نیز بی رحمانه ،طاق دروازه
را فرو ریخت.
کاتاالنهای ناامید در ادامه چند موقعیت
نصفه و نیمه داشتند اما هیچ کدام به گل تبدیل
نشد .میزبان بی خطر نشان میداد اما در  ۷دقیقه
پایانی ورق برگشت و اتفاقاتی رخ داد که حتی
خوشبین ترین هوادار بارسلونا هم امیدی به آن
نداشت .در دقیقه  ۸۸پس از خطا به روی مسی
در سمت چپ محوطه جریمه ،نیمار پشت توپ
ایستاد و با یک ضربه استادانه دروازه تراپ را برای
چهارمین بار باز کرد.
در دقیقه  ۹۰پاس بلند مسی در محوطه
جریمه به سوارز رسید و این مهاجم اروگوئه ای
با خطای مارکینیوش متوقف شد و آیتیکن داور
مسابقه پنالتی اعالم کرد ،نیمار پنالتی را بر خالف
جهت حرکت تراپ به گل تبدیل کرد.
برای هواداران حذف با برد پنج بر یک بسیار
تلخ بود و بازی به پایان خود نزدیک می شد و
امیدی باقی نمانده بود اما سرخیو روبرتوی تعویضی
ورق را برگرداند .در دقیقه  ۹۵و در حالی که همه
پیش کشیده بودند ،روبرتو سانتر چیپ به محوطه
جریمه نیمار را با فرار از آفساید به گل تبدیل کرد.
معجزه رخ داده بود و بارسلونا غیرممکن را
ممکن کرده بود ،هواداران سر از پا نمی شناختند
و تمامی نیمکت نشینان و کادر فنی بلوگرانا برای

شادی به درون زمین آمده بودند ،نگاه های بهت
زده و افسوس نیمکت پاریسی ها و اونای امری از
دید کارگردان تلویزیونی دور نماند.
لیونل مسی در مصاحبه بعد از بازی گفت:
«شب خاصی برای همه بود چون توانستیم شکست
دور رفت را جبران کنیم .بازی بی نهایت شگفت
انگیزی بود .پیش از آغاز بازی نمیتوانستیم تصور
کنیم که با چنین نتیجهای آن را به پایان خواهیم
برد .اما این اتفاق افتاد و شبی فراموش ناشدنی
رقم خورد».
بعد از بازی انتقادات از عملکرد داوری آغاز
شد و خشم سران تیم متمول پاریسی را در پی
داشت .ناصرالخلیفی مالک قطری پاری سن ژرمن
در مصاحبه بعد از بازی گفت« :صحبت درباره
داوری پس از بازی کمکی نمیکند اما نتیجه بازی
میتوانست متفاوت باشد اگر داور دقت بیشتری به
خرج میداد .همه پنالتی روی دی ماریا را دیدند
که میتوانست نتیجه بازی را  2-3و احتماال کار
را تمام کند .ضمن اینکه همه میدانند در صحنه
پنالتی سوارز ،خطایی انجام نشد .آیا پس از این
حذف بازیکنان بزرگ از آمدن به تیم ما خودداری
خواهند کرد؟ نه .مطمئنا نه .بازیکنان بزرگ به
یک بازی نگاه نمیکنند که به پروژه یک باشگاه
نگاه میکنند .ما تیمی فوق العاده با ورزشگاهی
شگفتانگیز هستیم و به جاهطلبیهای خود ادامه
خواهیم داد».
بعد از مسابقه یولیان دراکسلر در مصاحبه خود
گفت« :مطمئنا تصمیمات داور چندان به سود ما نبود
اما وقتی شما اینگونه شکست میخورید ،نمیتوانید
همه چیز را به اشتباهات داوری ربط بدهید .بارسا در
تمام طول بازی به کامبک ایمان داشت و همواره با
جاهطلبی خاصی به دنبال زدن گلهای بیشتر بود».
هواداران پاری سن ژرمن پس از بازی اقدام
به راه انداختن کمپینی علیه اتفاقات داوری این
مسابقه کردند و به کمک هواداران سایر تیم های
رقیب بارسلونا و با جمع آوری ۲۰۰هزار امضا در
توییتر خواهان برگزاری مجدد بازی شدند که راه
به جایی نبرد .پس از گذشتن مدت ها از این بازی
هنوز صحبت ها در این باره تمام نشده است .اونای
امری سرمربی فعلی ویارئال درباره آن بازی می
گوید« :در آن سال در بازی رفت در پاریس ،بازی
فوق العادهای انجام دادیم .در بازی برگشت آنها
ما را شکست دادند چون هنوز  VARبه فوتبال
نیامده بود .ما به طور کامال واضح و مبرهن به
اشتباهات داوری باختیم».
نیمار ستاره برزیلی فعلی پاری سن ژرمن در
رابطه با کامبک با بارسلونا در مقابل پاریس سن
ژرمن و تاثیر آن در رابطه اش با مسی می گوید:
«هیچ خاطره بیرون از زمینی بین من و مسی رخ
نخواهد داد که بتواند باالتر از آن بازی قرار بگیرد.
جوری که یکدیگر را در آغوش گرفتیم ،جوری که
آن برد را با هواداران جشن گرفتیم ،داستانی فوق
العاده است .نیست؟»

کریسمس مبارک و خدانگهدار

توماس توخل ،سرمربی آلمانی پاریسنژرمن که چهار ماه پیش
موفق شده بود تیمش را برای نخستینبار به فینال لیگ قهرمانان اروپا
برساند از هدایت این تیم برکنار شد تا مالکان قطری برای چندمینبار
طی سالهای اخیر دست به تغییر سرمربی بزنند .البته اینبار بیش از
آنکه نتایج تیم علت اخراج توخل باشد مصاحبه اخیر او در این تصمیم
تاثیر زیادی داشته است .حاال صحبت از حضور مائوریتسیو پوچتینو
در این باشگاه مطرح شده است و شاید این مربی آرژانتینی پس از
حدود یکسال بدون تیم ماندن و شایعات مختلفی که برای حضورش
در تیمهای مختلف ازجمله بارسلونا ،رئالمادرید ،منچستریونایتد
و حتی بایرنمونیخ مطرح شده بود ،سرانجام هدایت تیم جدیدی
را قبول کند .توخل هم از همین حاال بهعنوان یکی از گزینههای
احتمالی آرسنال برای جانشینی میکل آرتتا مطرح شده است.

اخبار
استراتژی رئال در ژانویه؛ انفجار بمب
در مادرید؟

از پنج روز دیگر پنجره زمستانی نقل و
انتقاالت فوتبال اروپا باز خواهد شد و رئال مادرید
نیز مثل دیگر تیم های بزرگ نگاه ویژه ای به آن
خواهد داشت .در سال های اخیر به ندرت شاهد
حضور رئال در انتقاالت ژانویه بوده ایم .پنجره
ای که در آن معموال انتقال بزرگی رخ نمی دهد
و تیم ها حاضر به فروش ستاره های بزرگ خود
در نیمه های فصل نیستند با این حال این پنجره
فرصت مناسبی برای باشگاه هاست تا در صورت
دست یابی به فرصت مناسب ،تحرکاتی به
موقع را انجام دهند .رئال مادرید برای زمستان
 2021استراتژی خاص خود را دارد .فلورنتینو
پرز رئیس باشگاه و معاونانش هم به فکر جذب
بازیکن هستند ،هم فروش و هم فراهم آوردن
مقدمات انتقاالت تابستانی .2021
خرید های احتمالی

دیوید آالبا ستاره چپ پای اتریشی بایرن
از چند هفته پیش تبدیل به یک گزینه جدی
برای رئال مادرید شده و گفته می شود دو طرف
مذاکراتی ابتدایی را نیز انجام داده اند اما همه
چیز با شروع نقل و انتقاالت زمستانی جدی تر
خواهد شد .از قرارداد آالبا تنها چند ماه باقیمانده
و او می تواند به عنوان بازیکن آزاد با رئال وارد
مذاکره شود .دو ماه پیش بود که بایرن مونیخ
رسما خبر از شکست مذاکرات تمدیدش به آالبا
داد و اینکه به وی پیشنهاد جدید ارائه نخواهد
شد .آالبا هم مدافع چپ است و هم می تواند
مدافع میانی باشد و هرچند صراحتا از تمایلش
برای پیوستن به رئال صحبت نکرده ولی گفته
می شود اولویت او باشگاه مادریدی است.
دیگر گزینه رئال ،نونو مندس است .ستاره
 18ساله اسپورتینگ لیسبون که یک مدافع چپ
است و ژونی کاالفات استعداد یاب برزیلی رئال او
را شدیدا توصیه کرده است .اسپورتینگ لیسبون
در صدد تمدید قرارداد مندس است ولی رئال
می خواهد او را به عنوان جانشینی برای مارسلو
جذب کند .دیگر نام بزرگ این روزها کریستین
اریکسن است که یک سال پس از پیوستن به
اینتر چاره ای جز جدایی نمی بیند .او به رئال
پیشنهاد شده است و باشگاه در صدد بررسی
شرایط جذب اوست هرچند که رقم باالی او
احتماال مانع بزرگی خواهد بود.
فروش بازیکن

در حال حاضر تنها جدایی طلب رئال
مادرید ایسکو است .ستاره اهل ماالگا قصد دارد
پس از شش فصل و نیم بازی در رئال ،راهی
تیم دیگر شود چرا که جایگاهش در ایده های
زین الدین زیدان را از دست داده است .ایسکو
خانه اش در مادرید را نیز برای فروش گذاشته
ولی گفته می شود هیچ پیشنهاد جدی برای
وی نرسیده است .شایعاتی شنیده می شود مبنی
بر تمایل رئال برای معاوضه ایسکو با کریستین
اریکسن .گزینه ای که در حال حاضر روی میز
سران دو باشگاه است و شاید در نهایت عملی
شود.
انتقاالتی برای تابستان 2021

رئال مادرید در صدد جذب یک ستاره
بزرگ در تابستان  2021است مادامی که شرایط
پاندمی کرونا اجازه بدهد .کیلیان امباپه گزینه
شماره یک است و نام ارلینگ هالند نیز شنیده
می شود .به این دو باید ادواردو کاماوینگا را هم
اضافه کرد که هرچند یک ستاره بزرگ نیست
ولی رئال از تابستان گذشته او را می خواهد.
این زمستان می تواند فرصتی باشد برای فراهم
آوردن مقدمات جذب آنها و شاید کیلیان امباپه
و کاماوینگا همین زمستان چند متری دیگر به
رئال نزدیک تر شوند.

پیرلو در یوونتوس؛
بدتر از ساری و آلگری

مصاحبه دردسرساز

سهشنبهشب مصاحبه توخل با شبکه اسپورت یک آلمان پخش
شد که او در آن از اینکه بابت رساندن تیم به دیدار نهایی لیگ
قهرمانان تمجید زیادی از سوی مدیران باشگاه ندیده است ،گلهمند
بود .توخل در بخشی از این گفتوگو گفته بود« :ما فاصله کمی تا فتح
لیگ قهرمانان اروپا داشتیم اما هیچگاه احساس نکردم که توجه الزم
پس از این اتفاق مهم به ما شده باشد و تمجید کافی از تیم صورت
نگرفت .این رفتارها کمی ما را ناراحت و ناامید کرد .مسلما قهرمانی در
لیگ فرانسه مثال با قهرمانی بایرن در بوندسلیگا قابلمقایسه نیست و
به نظر راحتتر است .شاید به همین دلیل انتظارات در پاریسنژرمن
باالتر است و با چالشهای بیشتری روبهرو هستیم».
حضور انبوهی از ستارهها در این تیم باعث میشود کار سرمربی
برای رهبری و هدایت تیم بسیار سختتر شود و با چالشهای زیادی
روبهرو شود .سرمربی آلمانی درباره مهمترین مشکالتش در این تیم
ادامه داد« :گاهی اوقات شرایط بسیار راحت است اما در برخی مواقع
با مشکالت سختی روبهرو میشویم .قطعا راضی نگهداشتن همه
بازیکنان بزرگ و ستارهها در چنین تیم کاری بسیار دشوار است و
البته مهم است که بتوانید همه آنها را در بهترین شرایط نگه دارید.
مردم میگویند ما بازیها را بهدلیل در اختیار داشتن ستارههایی
چون نیمار ،امباپه و دیماریا میبریم اما نباید نقش سایر بازیکنان
نادیده گرفته شود .برایم خیلی مهم نیست که سایرین چه میگویند و
سعی میکنم کارم را انجام دهم .در چنین تیمهایی حتی ممکن است
درباره یک تعویض سرمربی تا مدتها صحبت شود اما این فوتبال
است و باید با شرایط آن کنار بیاییم».
البته توخل و تیمش در این فصل چند نتیجه ضعیف و دور از
انتظار هم کسب کردند که در برکناری او بیتاثیر نبوده است .با این
حال او درحالی در آستانه کریسمس و سال نو میالدی از سمتش
برکنار شد که تیمش با یک امتیاز اختالف نسبت به لیون و لیل
در رتبه سوم جدول لیگ قرار داشت و در آخرین بازی خود نیز
چهارشنبه شب با  4گل از سد استراسبورگ گذشته بود .در لیگ
قهرمانان نیز پاریسیها پس از شروعی ضعیف توانستند درنهایت با
حذف منچستریونایتد و بهعنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شوند .با
این حال توخل از مدتی پیش میدانست که رابطه نهچندان خوبش
با مدیریت باشگاه و نتایج این فصل تیمش میتواند به قیمت از دست
رفتن کارش تمام شود .دو شکست خانگی برابر مارسی و لیون در
این فصل و همچنین قرار گرفتن در رده سوم برای تیمی که انتظار
میرسد قدرت بالمنازع لیگ فرانسه باشد قابلقبول نیست.

نامیده بود چنین رفتاری نشاندهنده اختالف شدید بین مدیریت و کادر
فنی تیم بود که درنهایت منجر به اخراج توخل شد .البته یکیدیگر از
دالیلی که گفته میشود نقش مهمی در این تصمیم داشته اتفاقی است
که در جریان دیدار جنجالی این تیم برابر باشاکشهیر ترکیه رخ داد و پس
از توهین نژادپرستانه داور چهارم به یکی از اعضای کادر فنی تیم ترکیهای
دو تیم در اعتراض به این رخداد راهی رختکن شدند اما ظاهرا توخل در
آنجا اصرار داشته که تیم دوباره به زمین برگردد که این موضع او باعث
تعجب ستارههای پاریسنژرمن شده است.
از سوی دیگر اختالفات مرد آلمانی با لئوناردو ،مدیر ورزشی
باشگاه نیز بارها نمایان شد که آخرین مورد آن به تابستان گذشته
برمیگردد که دو طرف بر سر خریدهای باشگاه به مشکل خوردند.
توخل خواستار خرید یک مدافع میانی جدید بود و آنتونیو رودیگر از
چلسی را مدنظر داشت اما لئوناردو معتقد بود بهتر است یک هافبک
دفاعی خریداری شود و به همین دلیل دانیلو پریرا را به خدمت گرفت.
توخل هم این بازیکن را بهعنوان مدافع وسط راهی میدان میکرد
تا اختالفات بچهگانه این دو به روند نتیجهگیری باشگاه لطمه وارد
کند .پس از اینکه حدود دو ماه پیش لئوناردو اعالم کرد مصاحبهها
و حرفهای توخل به باشگاه لطمه وارد میکند و به صالح این تیم
نیست مشخص بود که مرد آلمانی روزهای آخرش را در این تیم
میگذراند و آینده روشنی در این تیم ندارد.
حاال توخل درحالی از سمتش برکنار شده که با کسب برتری
در 75.6بازیهای تیمش بهترین آمار را بین تمامی مربیان تاریخ
لیگ فرانسه داشته است و همچنین  2.37امتیاز در هر مسابقه به
دست آورد که در این زمینه با اونای امری ،سرمربی سابق این تیم
برابر میکند .او با بدشانسی فرصت برتری برابر بایرنمونیخ در فینال
لیگ قهرمانان را از دست داد تا هواداران این تیم در نخستین حضور
تیمشان در فینال این تورنمنت از کسب جام محروم شوند .با توجه
به اینکه قرارداد توخل در پایان این فصل به پایان میرسد باشگاه
فرانسوی مجبور نیست خسارت زیادی به او بپردازد.

همچنین پس از برتری این تیم برابر منچستریونایتد در لیگ
قهرمانان وقتی از ناصر الخلیفی ،مالک قطری باشگاه درباره نقش سرمربی
تیم در کسب این نتیجه سوال شد ،او در پاسخ به تمجید از بازیکنان و
روحیه و انگیزه باالی آنها پرداخت و در کمال تعجب هیچ اشارهای به
توخل نکرد .با توجه به اینکه الخلیفی چندینبار توخل را بهتبی دنیا

پاریسیها اینبار به سراغ یک مربی نامدار دیگر رفتهاند
و امیدوارند با کمک پوچتینو بتوانند به آرزوی دیرینه خود یعنی
قهرمانی اروپا برسند .این مربی آرژانتینی اصلیترین گزینه مدیران
باشگاه برای جانشینی توخل است و به نظر میرسد خیلی زود
بهعنوان مربی جدید باشگاه معرفی شود.

اختالفات با مدیریت

شماره 3116

پوچتینو و خریدهای جدیدش

پوچتینو هم در تاتنهام سرنوشتی شبیه به توخل در پاریس
داشت .او تیمش را به فینال لیگ قهرمانان رساند اما در این مسابقه
شکست خورد و پس از نتایج ضعیفی که در فصل بعد کسب کرد،
پیش از نیمفصل از سوی مدیران باشگاه لندنی برکنار شد .او در این
مدت بهعنوان گزینه بسیاری از باشگاههای بزرگ مطرح شده و تقریبا
همتیمی نامداری که مربی خود را برکنار میکرد نام پوچتینو بهعنوان
گزینه اصلی مطرح میشد .حاال شاید حضور در پاریس پایان این روند
باشد و او باالخره پس از مدتها به دنیای فوتبال برگردد.
حضور پوچتینو در پاریس باعث شده از همین حاال شایعات
مختلفی درباره نقلوانتقاالت تیم نیز مطرح شود .یکی از اصلیترین
گزینههای او درصورت حضور در فرانسه خرید کریستین اریکسن
خواهد بود تا دوباره این هافبک دانمارکی زیر نظر پوچتینو بازی کند.
تریکسن ژانویه گذشته از تاتنهام راهی اینترمیالن شد اما در این
مدت بهندرت مورد توجه آنتونیو کونته قرار گرفته است و حاال رسما
خبر جداییاش از این تیم تایید شده است .هافبک سابق تاتنهام 255
بازی زیرنظر پوچتینو انجام داده و یکی از بازیکنان محبوب این مربی
آرژانتینی محسوب میشود .همچنین شاید دله آلی که این روزها
بهشدت با ژوزه مورینیو در تاتنهام به مشکل خورده دومین تاتنهامی
سابق باشد که در زمستان پیشرو راهی پاریسنژرمن میشود تا
دوباره با پوچتینو کار کند.
حضور پوچتینو در این باشگاه حتی ممکن است به رئالمادرید
نیز لطمه بزند و باعث شود تا یکی از اهداف نقلوانتقاالتی آنها برای
سال آینده منتفی شود .کیلیان امباپه در دو فصل اخیر بهشدت مورد
توجه رئالیها بوده و انتظار میرفت آنها در تابستان  2021برای
خرید او وارد عمل شوند اما رسانههای اسپانیایی و فرانسوی احتمال
میدهند حضور پوچتینو باعث شود تا او قراردادش را با این باشگاه
تمدید کند و قید حضور در مادرید را بزند .امباپه پس از انتظار خبر
برکناری توخل در واکنش به آن در اینستاگرامش نوشت« :متاسفانه
این قانون فوتبال است .هیچکس دوران حضورت در اینجا را فراموش
نخواهد کرد .تو یکی از بهترین بخشها در تاریخ باشگاه را خلق کردی
و باید بابت آن از تو تشکر کنم سرمربی».
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه گفته میشد امباپه چندان
از اندیشههای این مربی آلمانی راضی نیست شاید تغییر سرمربی
به معنای ماندگار شدن این ستاره جوان در پاریس باشد و لئوناردو
درنهایت بتواند او را برای تمدید قرارداد راضی کند.

ناامیدی پاول ندود از داوری و چهره نگران
آنیلی در جایگاه تماشاگران در شکست خانگی
یوونتوس قابل توجه بود .شاگردان آندرهآ پیرلو در
بازی که با اخراج کوادرادو در دقیقه  ۲۰همرده شد
با سه گل مغلوب فیورنتینا شدند .پس از این اخراج،
یوونتوس تبدیل به یک می خواهم شد که نتوانست
کاری انجام دهد .بانوی پیر تا دقیقه  ۷۶که گل
دوم را دریافت کرد بازی را نباخته بود .یوونتوس
بزرگی وجود نداشت مانند دیدار برابر پارما اما خود
را توانست نشان دهد .سپس فاجعه فرا رسید.
کاسرس سومین گل را به ثمر رساند تا شکست تیم
تورینی قطعی شود .در حقیقت یوونتوس در این
شب شش امتیاز از دست داد چون کمیته المپیک
ایتالیا پیروز عنوان کردن این تیم را مقابل ناپولی
بی ارزش عنوان کرد .ناپولی به خاطر تعداد باالی
مبتالیانش برای انجام بازی مقابل این تیم به تورین
سفر نکرد و کمیته اجرایی بانوی پیر را برنده اعالم
کرد.عالوه بر این که تیم پیرلو یک عملکرد ثابت و
منجسم نداشته وضعیتش در جدول به یک مشکل
تبدیل شده است .زمانی که عملکرد سرمربی
ایتالیایی با دو سرمربی قبلی مقایسه می شود این
موضوع بیش از همه خود را نشان میدهد .ساری
سال قبل در  ۱۳بازی سری آ توانست یازده امتیاز
بیشتر کسب کند .آلگری دو سال قبل با کسب ۱۲
امتیاز بیشتر صدرنشین هم بود .هشدار ها فعال
شده اند و کریسمس پیچیده ای برای پیرلو خواهد
بود .یوونتوس تیم ششم جدول است یعنی خارج از
رتبه های کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا که این
اتفاقی غیرعادی برای باشگاه تورینی محسوب می
شود .سرمربی جدید موضوعاتی برای حل کردن
دارد .ابتدا باید همه بازیکنان را در اختیار داشته
باشد چون آسیب دیدگی در دفاع خیلی روی تیم
اثر گذاشته است .سپس باید به وضعیت خط میانی
رسیدگی کند .او در ایتالیا به خاطر خوب استفاده
نکردن از کولوسفکی مورد انتقاد قرار گرفته است
چون یوونتوس این بازیکن را به عنوان یک نیروی
تقویتی ارزشمند از پارما خرید .موضوع مهم دیگر
وضعیت پائولو دیباال است که برابر فیورنتینا حتی
یک دقیقه هم بازی نکرد .البته درست است که
اخراج زودهنگام کوادرادو روی برنامه های سرمربی
ایتالیایی اثر گذاشت اما دیباال در میانه جنگ
تمدید قرارداد با باشگاه قرار دارد.

