5

روزنامهصبحايران

ورزش

چهارشنبه  10دی  15 1399جمادیاالولی  30 1442دسامبر 2020

اخبار
از رکورد دایی تا رسیدن به دهمین قهرمانی
بیبیسی در گزارشی در آستانه سال نو
میالدی به بررسی رکوردهای فوتبالی پرداخته
که احتماال در سال  2021باید منتظر شکسته
شدن آنها باشیم که یکی از آنها شاید رکورد
بیشترین گل زده در فوتبال ملی است که فعال
دراختیار علی دایی است ،اما کریس رونالدو
بسیار به آن نزدیک شده است .ستاره پرتغالی
فاصله چندانی با  109گل علی دایی ندارد و
به احتمال زیاد در سال پیشرو میتواند از آن
عبور کند ،البته اگر اتفاق عجیب و غیرمترقبهای
رخ ندهد.
در بخشی از مطلب این سایت انگلیسی
آمده است« :کریس رونالدو ،مهاجم تیم ملی
پرتغال تنها به  7گل ملی دیگر نیاز دارد تا با
رکورد علی دایی ،اسطوره ایران برابری کند .دایی
هماکنون با  109گل زده در صدر جدول بهترین
گلزنان فوتبال ملی قرار دارد که این تعداد گل
را در فاصله سالهای  1993تا  2006به ثمر
رسانده است .رونالدوی 35ساله حداقل  11بازی
ملی (بهجز دیدارهای دوستانه) در سال 2021
در پیش دارد و همچنین در جریان رقابتهای
یورو  2020هم میتواند برخی رکوردها را
جابهجا کند .او با بهثمر رساندن یک گل دیگر
در این تورنمنت بهعنوان برترین گلزن تاریخ
مسابقات معرفی خواهد شد( .او فعال بههمراه
میشل پالتینی با  9گل مشترکا صدرنشین
است ).همچنین درصورتیکه در این مسابقات
حاضر شود ،به نخستین بازیکنی تبدیل میشود
که توانسته در  5دوره از این مسابقات حاضر
باشد .اگر او بههمراه پرتغال به فینال برسد نیز
سومینبار به چنین افتخاری خواهد رسید که یک
رکورد جدید محسوب میشود و شانس قهرمانی
برای دومینبار را نیز خواهد داشت .رونالدو در
رده باشگاهی هم چشم به رکوردشکنی دارد و
اگر بتواند بههمراه یوونتوس فاتح لیگ قهرمانان
شود ،پس از فرانسیسکو جنتو ،ستاره سالهای
دور رئال مادرید به دومین بازیکن تاریخ بدل
میشود که  6بار فاتح این مسابقات شده است.
همچنین میتواند درکنار سیدورف قرار گیرد که
با سه تیم مختلف قهرمانی اروپا را تجربه کرده
است ».در بخش دیگری از این مقاله با اشاره به
دیگر رکوردهایی که ممکن است در این سال
جابهجا شود ،آمده است« :سرخیو راموس برای
رسیدن به رکورد بیشترین بازی ملی کار چندان
سختی پیشرو ندارد و احتماال در این سال
میتواند به این افتخار دست پیدا کند .درحال
حاضر این رکورد در اختیار احمد حسن ،هافبک
مصری است که  184بازی ملی برای کشورش
انجام داده و راموس تنها  6بازی با آن فاصله
دارد .البته کاپیتان تیم ملی اسپانیا فعال در رده
چهارم این فهرست قرار دارد و باید از احمد
مبارک عمانی( )179و بدر الموتاوا کویتی()178
عبور کند که کار چندان سختی بهنظر نمیرسد.
در رده باشگاهی نیز سه تیم اروپایی بهدنبال
رسیدن به دهمین قهرمانی پیاپی خود در این
فصل هستند تا رکوردی بهیادماندنی را در این
زمینه خلق کنند .سلتیک اسکاتلند که هماکنون
با  3بازی کمتر و  16اختالف امتیاز نسبتبه
گالسکو رنجرز در رده دوم لیگ قرار دارد ،در
تالش است تا نخستین باشگاه اسکاتلندی باشد
که  10سال پیاپی فاتح لیگ میشود .جالب
اینکه هر دو تیم پیش از این توانستهاند به 9
قهرمانی پیاپی برسند .در ایتالیا نیز یوونتوس
بهدنبال رسیدن به این هدف است تا نخستین
باشگاه در  5لیگ معتبر اروپایی باشد که توانسته
است به این افتخار برسد .البته با نمایش خوب
میالن و اینتر در این فصل ،کار شاگردان پیرلو
برای رسیدن به این رکورد کمی دشوار است.
در مجارستان نیز لودوگورتس که هر  9فصل
گذشته جام قهرمانی را باالی سر برده ،بهدنبال
تکرار این موفقیت است .نکته قابلتوجه درمورد
این باشگاه این است که آنها تا پیش از شروع
این موفقیتها هیچگاه در سطح اول فوتبال
بلغارستان نیز حضور نداشتند و حاال بهدنبال
رسیدن به رکوردی کمنظیر در فوتبال این کشور
هستند».

لیورپول در بحران مصدومیت؛ باشگاه
مدافع نمی خرد

لیورپول یکشنبه شب در آنفیلد برابر تیم
 19جدول رده بندی لیگ انگلیس با تساوی
 1-1متوقف شد .ابتدا سادیو مانه برای قرمزها
گلزنی کرد ولی دقیقه  83وست بروم موفق به
زدن گل تساوی شد.
در نیمه دوم این بازی ژوئل ماتیپ مدافع
کامرونی به دلیل مصدومیت مجبور به ترک
زمین شد تا ریس ویلیامز  19ساله وارد میدان
شود .با رفتن ماتیپ نظم دفاعی قرمزها به هم
خورد و در نهایت این تیم گل تساوی را دریافت
کرد .یورگن کلوپ سرمربی لیورپول در نشست
خبری پس از بازی تایید کرد که مشکل ماتیپ
جدی است «:ژوئل به من گفت که از ناحیه
همسرینگ احساس درد می کند و شرایطش به
اندازه کافی بد بود تا تعویض شود».طبق منابع
نزدیک به باشگاه لیورپول ،ماتیپ چند هفته به
دور از میادین خواهد ماند و این بدترین خبر
برای قرمزهاست چرا که ژانویه یک ماه فشرده
و سنگین برای تیم های انگلیسی و به خصوص
باالنشین هاست ماتیپ از سال  2016برای
لیورپول بازی می کند و اغلب با مصدومیت ها
دست به گریبان بوده است .تا جایی که نتوانسته
در یک فصل بیش از  30بازی انجام دهد .فصل
قبل او  13بازی انجام داد و امسال هم  9بازی
که در دو بازی به دلیل مصدومیت تعویض
شد.در چنین شرایطی لیورپول ریس ویلیامز و
ناتان فیلیپس را به عنوان مدافع میانی در اختیار
دارد که هر دو بی تجربه اند .فابینیو نیز که یک
مدافع تخصصی نیست ،به اجبار به دفاع رفته
و البته خوب هم کار کرده است.منابع نزدیک
به لیورپول ادعا می کنند که با وجود بحران
مصدومیت ها در خط دفاعی ،این باشگاه در
انتقاالت ژانویه مدافع جدید جذب نخواهد کرد
و یورگن کلوپ باید به جوان هایش اعتماد کند.

بارتومئو فریبم داد؛ تا پایان فصل صبر می کنم

دوشنبه گذشته شبکه السستا خبر از مصاحبه
اختصاصی با لیونل مسی برای پایان سال 2020
داد .جوردی ا ِووله خبرنگار مشهور کاتاالن به خانه
مسی در کاستلدفلس بارسلونا رفت و هرچند نسبت
به زمان تعیین شده به خاطر دیر رسیدن تاکسی
تاخیر داشت ولی مصاحبهای طوالنی با لیونل مسی
در فضایی دوستانه داشت و به ادعای خودش
تاکنون هیچ خبرنگاری موفق نشده مسی را برای
ساعتها اینچنین به حرف بکشد.
قرار بود این مصاحبه هفته گذشته پخش شود
ولی به دلیل پخش سخنرانی پادشاه اسپانیا و نیز
پخش مستقیم جنبش جمع آوری کمک مالی برای
بیماران مبتال به کرونا ،پخش مصاحبه یک هفته به
تاخیر افتاد.
ا ِووله در مصاحبه با کادنا سر و در مورد این
مصاحبه گفته بود «:دوست داشتم با مسی بیشتر
آشنا شوم و این برایم مهم بود که بدانم مسی چه
کسی است و چطور فکر می کند.
از دو ماه پیش درخواست مصاحبه با او را
مطرح کرده بودیم تا اینکه این هفته به ما اعالم شد
می توانیم به منزل او برای مصاحبه برویم و باید
بگویم که مسی در این مصاحبه به طور دقیق در
مورد آینده اش حرف زد و باعث شگفتی ام شد .او
در مورد آینده اش چیزهایی گفت که متعجبم کرد.
مسی پیش از این گفته بود که در اوج پاندمی
کرونا دوست ندارد در مورد مسائلی دیگر حرف
بزند و دلیل تاخیر در مصاحبه همین بود .او بسیار
متواضعانه و فروتن حرف زد .باید بگویم که در
نهایت این بیشتر به یک صحبت دوستانه تبدیل
شد تا یک مصاحبه رسمی».
این مصاحبه دوشنبه شب به طور کامل از
السستا پخش شد که در زیر شرح کامل آن را
میتوانید بخوانید:
برنامه برای کریسمس «:پس از بازی با
وایادولید به آرژانتین خواهم رفت .خانواده ام آنجا
هستند و همسرم آنتونال همراه فرزندانم نیز به
روساریو رفته است .کریسمس تعداد زیادی از اقوام
دور هم جمع می شویم و روزی است برای اینکه
کنار هم جشن بگیریم .مادرم آنجاست ،برادرانم
و خواهرم .کریسمس در کنار خانواده برای من
روزهای بی همتا هستند .نمی دانم امسال چند نفر
جمع خواهیم شد 10 .نفر یا بیشتر».
فرزندان «:االن سه فرزندم باعث می شوند تا
کمتر فرصتی برای استراحت در خانه داشته باشم.
سه تا هستند و همیشه در خانه دنبال شان هستم
و هر کدام هم شخصیت خاص خود را دارند که
بیش از هر چیزی مرا تحت تاثیر قرار می دهند».
ورزشکاران مورد عالقه و تحسین برانگیز«:
تعدادشان زیاد است .رافا نادال ،راجر فدرر ،لبرون
جیمز...خیلی ها .در فوتبال کریستیانو رونالدو را
تحسین می کنم و هر ورزشکار برجسته ای در
ورزش های مختلف».
بازی های کامپیوتری «:االن خیلی کم ولی
قبل از تولد اولین فرزندم تمام اوقات فراغتم
مشغول بازی با پلی استیشن بودم .االن نیز گاهی
با تیاگو بازی می کنم و نسبت به یکی دو سال قبل
فعالیتم در این زمینه بیشتر شده است .تیم خاصی
را در پلی استیشن انتخاب نمی کنم .هر دو تیمی
که تیاگو بخواهد».
ارزش پیراهن بارسلونا «:برایم همه چیز است.
بارسلونا زندگی من است .از  13سالگی در بارسلون
زندگی می کنم یعنی بیشتر در اینجا رشد کرده
ام تا در کشورم .اینجا همه چیز را یاد گرفتم و
به عنوان انسان و فوتبالیست رشد کردم .بارسلونا
به من همه چیز داده است و یک رابطه عاطفی
با این شهر و باشگاه و مردمش دارم .فرزندانم در
بارسلون متولد شده اند و تمام حسم به بارسلونا
واقعی است».
هدیه دادن پیراهن «:نمی دانم؛ هشتاد یا نود
یورو هزینه دارد .برای هر بازی یک پیراهن به ما
می دهند ولی اگر بخواهیم به کسانی دیگر هدیه
بدهیم باید پیراهن را بخریم و به ما تخفیف زیادی
هم نمی دهند».
شرایط فعلی «:واقعیت این است که من
امروز شرایط خوبی دارم .ولی این هم درست
است که در تابستان شرایط خیلی بدی داشتم.
مساله به گذشته برمی گشت .اتفاقاتی که پیش
از تابستان افتاده بود .به خاطر پایان بدی که فصل
پیش داشت و مساله ارسال بوروفکس و همه این
مسائل ...من در شروع فصل جدید سعی کردم دیگر
به این مساله نپردازم.
در حال حاضر من شرایط خوبی دارم و
احساس میکنم میتوانم برای هر افتخار ممکنی
که در پیش باشد مبارزه کنم .من االن هیجان دارم.

می دانم که باشگاه دوران سختی را سپری میکند.
بارسلونا به عنوان باشگاه با شرایط دشواری مواجه
است که منشا بیرونی دارد ولی من بی صبرانه
منتظر بازیهای بعدی هستم».
شرایط اقتصادی بارسا «:باشگاه تحت تاثیر
پاندمی کرونا شرایط خوبی ندارد و چیزی که
می دانم این است که اوضاع بارسلونا واقعا خراب
است .خیلی بد و مشکل است به وضعیت گذشته
برگردد».
ژست های مسی «:من خود واقعی ام هستم و
نقش بازی نمی کنم .به این فکر نمی کنم دیگران
در مورد حرکتم چه برداشتی می کنند .خیلی ها
بدون اطالع در مورد من حرف می زنند .این روزها
می توان هر دروغی گفت و انگار نه انگار .مردم
نیز دروغ ها را باور می کنند مردم باید بدانند هر
چیزی که از رسانه ها و تلویزیون می بینند و می
خوانند واقعیت ندارد».
آخرین باری که مسی گریه کرد «:به خاطر
فوتبال این اواخر گریه نکرده ام هرچند عذاب و
سختی زیاد به من تحمیل شده است .در مورد
دلیل گریه کردنم وارد جزئیات نمی شوم اما
همینقدر بدانید که اخیرا فوتبال مرا به گریه
نینداخته است».
ورود به بارسلونا در  13سالگی «:روزهای
سختی بود چون فقط  13سال داشتم .مدرسه و
دوستانم در آرژانتین را ترک کرده بودم و همه چیز
تازگی داشت .زندگی ام به طور کامل عوض شد .در
بارسلونا کسی را نمی شناختیم و شخصیتم نیز به
گونه ای دیگر بود .از خانواده تقریبا جدا شده بودم
و خواهرم آن زمان فقط  5سال داشت و بیش از
من عذاب می کشید .مادرم مجبور شد به آرژانتین
برگردد .با پدرم که تنها می شدیم به من می گفت
همه چیز به خودت بستگی دارد .می خواهی بمانی
می مانیم و اگر دوست داشته باشی بر می گردیم
ولی من به وضوح می خواستم بمانم .همه چیز
خیلی سریع گذشت .در اولین بازی در تیم های
پایه مصدوم شدم و هرچند سال اول سخت بود
ولی به تدریج اوضاع خوب شد».
شوخی بازیکنان در رختکن با جوزپ ماریا
بارتومئو(رئیس قبلی) «:بله برخی او را با یک لقب
خاص صدا می کردند ولی من هرگز».
زندگی شخصی لیونل مسی «:همه چیز
طبیعی است و گاهی حوصله مان سر می رود .صبح
بلند می شویم ،صبحانه می خوریم .فرزندان مان را
به مدرسه می بریم و سپس راهی تمرین می شوم.
بر می گردم همراه با همسرم اول چیرو را از مهد بر
می داریم و سپس به مدرسه دو فرزند دیگرمان می
رویم .ساعت  7یا  8چای و غذا و بازی با فرزندان و
گاهی هم تماشای فیلم».
مضرات مسی بودن «:افتخار می کنم به همه
چیزی که زندگی به من داده است ولی من هم
دوست دارم گاهی مثل یک شخصیت عادی به
خرید ،رستوران یا سینما بروم .اینکه کسی به من
نگاه نکند و  300نفر عکس و امضا نخواهند .البته
که همیشه قدردان مردم و هواداران هستم ولی
وقتی با فرزندانم هستم آرامش بیشتری در محیط
خارج از خانه می خواهم».
وضعیت مالی خانواده «:هرگز فقیر نبودیم ولی
در طبقه متوسط قرار داشتیم .در زندگی من هرگز
چیزی کم نداشتم».
از میزان ثروتی که داری آگاه هستی؟« بله
می دانم چقدر ثروت دارم .همه چیز تحت نظرم
قرار دارد».
بازی بدون تماشاگر «:وحشتناک است .فضای
ورزشگاه سرد و زشت است و حس خوبی به من
دست نمی دهد .اصال شبیه زمانی نیست که
نوکمپ پر از تماشاگر بود و هواداران می توانستند
تیم را به جلو هدایت کنند .امیدوارم همه چیز به

شرایط قبل برگردد».
خبر مرگ دیهگو مارادونا «:در خانه بودم و خبر
را از پدرم شنیدم .بالفاصله تلویزیون را روشن کردم
و در جریان جزئیات قرار گرفتم .واقعا دیوانهکننده
بود و نمی توانستم باور کنم .می دانستیم که
وضعیت دیهگو خوب نیست و ممکن است اتفاق
ناگواری رخ بدهد ولی انتظار مرگ زودهنگامش را
نداشتم .هیچکس هنوز باور نمی کند دیهگو از دنیا
رفته است .اتفاق وحشتناکی بود».
به مرگ خودت فکر کرده ای؟« واقعیتش
خیر .کمی از مرگ می ترسم به خصوص به اینکه
وقتی نباشم چه بر سر خانواده و فرزندانم می آید».
قدردانی از مارادونا «:اعضای نیوولز اولدبویز
پیراهن دیه گو زمانی که برای این باشگاه بازی می
کرد را به من هدیه داده بودند .این اتفاق ماه ها
پیش رخ داده بود و پس از مرگ او به نظرم فرصت
مناسبی برای رونمایی از آن بود .برای قدردانی
از دیه گو روش بهتری وجود نداشت .روز بازی
مطمئن بودم گل می زنم و حس درونی ام واقعا
عجیب بود .باید گل می زدم و آن را به دیه گو
تقدیم می کردم».
شکست  2-8از بایرن در یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان «:برای همه شب بدی بود .روند بازی
و شکلی که به اتمام رسید .من بارها باخته ام و این
باخت را هم باید پذیرفت .نمی توان انکار کرد که
شکل شکست خیلی زشت و بد بود .بازی دشواری
بود و پس از یک سال سخت انگیزه باالیی داشتیم.
می توان باخت ولی نه به آن شکلی که باختیم».
شوخی فرزندان با شکست  «:2-8خیر؛ کمی
گرفته و ناراحت بودم و کسی شوخی نمی کرد
ولی گاهی بعد از اینکه می بازیم با من شوخی
می کنند».
رفتن نزد روان پزشک «:شاید نیاز باشد ولی
هرگز نرفته ام».
به عقب برگردی بازهم برای جدایی از بارسا
بوروفکس ارسال می کنی؟« بله این کار را دوباره
انجام می دهم .این روشی رسمی برای درخواست
جدایی است زمانی که چیزی دست خودتان نیست.
من تمام سال که نه ولی در شش ماه انتهای فصل
به بارتومئو می گفتم که قصد جدایی دارم .به او می
گفتم رئیس به من کمک کن جدا شوم اما پاسخ او
فقط و فقط نه بود .بوروفکس در واقع به این خاطر
بود که باشگاه درخواست جدایی ام را جدی بگیرد.
دلیل تمایل به جدایی؟ برایم سخت بود با
اینکه می دانستم که نیاز به جدایی دارم .همسرم
بارها اصرار می کرد بمانم .من کسی هستم که همه
چیز را درون خودم می ریزم و کمتر به اشتراک می
گذارم .می دانستم که جدایی به سودم است ولی
در نهایت نشد».
واکنش های آزاردهنده به قضیه جدایی «:بله
شنیدن برخی حرف ها آزاردهنده بود .من همیشه
قدردان بارسلونا هستم و گفتم که همه چیزم از این
شهر و باشگاه است ولی تصور می کردم دورانم در
بارسا تمام شده است .به این نتیجه رسیده بودم که
نیاز به تغییر فضاست .می دانستم که بارسا دوره
ای جدید با یک مربی و بازیکنان جدید را شروع
خواهد کرد و من می خواستم در باشگاهی باشم
که موفقیت در آن تضمین شده باشد .می خواستم
به تیمی بروم که برای فتح لیگ قهرمانان و همه
جام ها بجنگد و آن تیم بارسلونا نبود .پس از اینکه
بارتومئو از نیتم آگاه شد ،شروع کرد به درز دادن
اخبار برای اینکه مرا در منگنه قرار بدهد .او می
خواست من آدم بد داستان باشم .در هر صورت
گذشت ولی وجدانم راحت است چرا می خواستم
کاری که واقعا دوست داشتم را انجام دهم .در آن
مقطع حسم می گفت زمان جدایی است».
فکر کردن به احساسات هواداران «:قطعا
همینطور است .تصمیم بسیار سخت و وحشتناکی

بود چون باید باشگاه همه زندگی ام را ترک می
کردم .باید شهرم را تغییر می دادم و می دانستم
که بهتر از بارسلونا برای زندگی پیدا نخواهم کرد.
نباید شرایط آنطور دراماتیک می شد و ترجیح می
دادم همه چیز به شکل خوبی برای خودم و باشگاه
پیش برود».
تاثیر جدایی سوارز در تصمیم ترک بارسا«:
خیر چون من از قبل تصمیم خودم را گرفته
بودم .البته که رفتار باشگاه با لوئیس بسیار بد و
باورنکردنی بود .او را رایگان از دست دادند و پول
باقیمانده قراردادش را دادند تا به رقیب مستقیم
مان اتلتیکو برود .شکل جدایی سوارز از خود
جدایی بدتر بود».
فریب خوردن از بارتوئمو( «:مسی در این
لحظه می خندد) بله واقعیت این است که در
بسیاری موارد مرا فریب داد ولی دوست ندارم در
موردش حرف بزنم .مساله ای خصوصی است ولی
او طی سال ها مرا فریب داد».
بهترین مربیان «:پپ گواردیوال ویژگی های
خاصی دارد .نمی دانم اما او باعث می شود همه
چیز را به سبک خاصی ببینید .سبک گواردیوال
برای آماده سازی قبل از مسابقات ،طراحی حمالت
و البته سبک دفاع کردن متفاوت است .او دقیقا
به شما توضیح می دهد که شرایط مسابقه چگونه
پیش خواهد رفت و شما چگونه برای پیروز شدن
باید روی دروازه حریف حمله کنید.
من بسیار خوش شانس بودم که با دو تن
از بهترین سرمربی های جهان فوتبال یعنی پپ
گواردیوال و لوییس انریکه زمان زیادی کار کرده و
مسائل فراوانی از این دو نفر آموخته ام .کار کردن
زیر نظر آنها باعث شد که در فوتبال و فهم تاکتیکی
رشد زیادی داشته باشم».
اظهارنظر کارلس توسکس رئیس موقت بارسا
که تو را تابستان به باشگاهی دیگر واگذار می کرد«:
در هر صورت او تابستان نقشی در باشگاه نداشت و
همه چیز تمام شد .االن پرداختن به قضیه تابستان
کمکی به من و باشگاه نمی کند».
صحبت با نامزدهای ریاست بارسا و نامزد مورد
عالقه «:با هیچکس صحبت نکرده ام و به نامزدی
هم تمایل ندارم .نمی دانم که رای خواهم داد یا
خیر».
ادعای نیمار در مورد هم تیمی شدن در فصل
آینده «:او نگفت حتما همبازی می شویم گفت که
دوست دارد این اتفاق رخ بدهد .اینطور نیست؟
ما اغلب باهم حرف می زنیم و تقریبا هر روز یا با
سوارز یا با نیمار در تماسم .ارتباط خوبی داریم.
همه می دانیم که جدایی نیمار از پی اس جی
سخت است .بازگرداندن نیمار برای رئیس جدید
بارسا هم سخت خواهد بود .او باید باهوش باشد و
همه چیز را خوب برنامه ریزی کند تا اوضاع باشگاه
خوب شود.
نیمار برگردد من خواهم ماند؟ ببینید برای
بارسا جذب ستاره های بزرگ در تابستان پیش
رو سخت خواهد بود چون شرایط اقتصادی خراب
است .دستمزد بازیکنان خوب نیز باالست .این ادعا
در مورد نیمار را که می شنوم ،خنده ام می گیرد».
مذاکره با باشگاه های دیگر «:تا پایان
فصل تصمیم جدیدی نخواهم گرفت .منتظر
می مانم تا ببینم شرایط چطور خواهد بود .در
حال حاضر تمرکزم روی تیم و ادامه فصل است.
هدف کسب جام است و نمی خواهم تمرکزم
را به خاطر چیزهای دیگر از دست بدهم .با
هیچ باشگاهی هم حرف نزده ام و در انتقاالت
زمستانی هم صحبت نخواهم کرد .نمی دانم می
روم یا خیر ولی اگر رفتنی باشم ،دوست دارم
روزی برگردم».
احتمال انتقال به رئال مادرید یا اتلتیکو«:
خیر .غیرممکن است».
آیا نقشه پاریس یا منچستر را می خواهی«:نه.
برای خودتان نگه دارید».
رابطه با آنتوان گریزمان :من رابطه خوبی با او
دارم و به شایعات توجه نمی کنم .ما گاهی با هم
قهوه می نوشیم».
رونالد کومان در بارسلونا «:معتقدم با رونالد
کومان جدیت نیز وارد تیم شد .او ایده های روشنی
دارد و به آنها نیز معتقد است .معتقدم انتخاب او
تصمیم درستی بود و کارش را هم خوب انجام
می دهد .شروع فصل کمی دشوار بود چون تیم
تغییرات زیادی داشت ولی تیم در حال بهتر شدن
است».
بازنشستگی در آمریکا «:همیشه گفته ام که
دوست دارم زندگی در امریکا را تجربه کنم .تجربه
لیگ فوتبال این کشور ولی موضوعی مربوط به
آینده است و نه االن».

شماره 3118

اخبار
غافلگیر کننده :پیکه رئیس بارسلونا می
شود؟

روزنامه کاتاالن موندو دپورتیوو در خبری
غافلگیرکننده اعالم کرد جرارد پیکه ستاره
بارسلونا تصمیم گرفته از فوتبال خداحافظی
کرده و با نامزد شدن در انتخابات ریاست باشگاه
بارسا شانس خود را برای بدست گرفتن مدیریت
باشگاه بیازماید .موندو دپورتیوو می گوید جرارد
پیکه 34ساله تصمیم گرفته دست به اقدامی
بزرگ بزند .او که با مصدومیت شدید از ناحیه
زانو مواجه شده نتوانسته از پزشکان تضمین
بگیرد که در صورت جراحی نشدن می تواند
سالمتش را کامال بدست بیاورد و مثل گذشته
در میادین حضور یابد .او به همین علت تصمیمی
بزرگ گرفته و قصد دارد با خداحافظی از فوتبال
نامزد انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا شود.
پیکه مایل به جراحی شدن نیست و معتقد
است بارسا با حضور رونالدو اراوخو و اریک
گارسیا جانشین مناسبی برای او دارد .در نتیجه
پیکه به این نتیجه رسیده که در این شرایط
دشوار ،زمان مناسبی است که خود را برای
بدست گرفتن مدیریت باشگاهی که دوست
دارد آماده کند .موندو می گوید پیکه از ستاد
انتخابات باشگاه درخواست 65هزار برگه رای
کرده و قصد دارد در روزهای آتی این تعداد امضا
را از اعضای باشگاه بگیرد تا رسما بتواند نامزدی
اش را برای انتخابات اعالم کند .پیکه حتی با
کارلس توسکتس رئیس موقت باشگاه در این
باره صحبت کرده است.
این روزنامه می گوید پیکه بعد از شکست
 2-8مقابل بایرن مونیخ تصمیم گرفته بود که
نامزد انتخاب ریاست باشگاه شود و فوتبال را
کنار بگذارد اما رونالد کومان او را متقاعد کرده
بود که به بازی کردن ادامه دهد .اما جرارد حاال
به این نتیجه رسیده که زمان مناسب برای
اجرایی کردن تصمیمش فرا رسیده است .موندو
دپورتیوو می گوید پیکه برای دیگر نامزدهای
انتخابات ریاست باشگاه از جمله خوان الپورتا
احترام قائل است چرا که الپورتا به مدت دو سال
رئیس او در بارسا بوده اما جرارد باور دارد که با
توجه به کاریزما و شناختی که از باشگاه دارد
می تواند در انتخابات از پس دیگر نامزدها و از
جمله الپورتا برآید .با اینکه پیکه تا کنون سابقه
و تجربه مدیریتی ندارد اما پدربزرگ او آمادور
برنابئو در گذشته نایبرئیس باشگاه بوده و تا دو
هفته پیش به عنوان رابط بارسلونا با یوفا در این
باشگاه خدمت می کرد.
پیکه به زودی با انتشار بیانیهای قصد خود
برای نامزدی در انتخابات را رسما اعالم می
کند .موندو می گوید جرارد پیکه برنامه هایی
برای درآمدزایی در ذهن دارد که از جمله آنها
می توان به صدور مجوز برگزاری کنسرتهای
موسیقی و دیگر برنامهها در استادیوم نوکمپ
اشاره کرد .او حتی به دنبال این است تا با تولید
یک برنامه تلویزیونی از خانوادهاش بتواند در
دنیای سرگرمی سر و صدای بزرگی راه بیندازد
و از این طریق راهی برای درآمدزایی برای بارسا
فراهم کند.
با اعالم خبرنگار «الکاس»؛

تایید پیشنهاد الریان و الدحیل قطر به
هافبک سابق پرسپولیس

خبرنگار عراقی شبکه الکاس خبر داد چند
باشگاه قطر از جمله الدحیل و الریان هم خواهان
جذب بشار رسن هافبک سابق پرسپولیس
شدهاند.بشار رسن هافبک عراقی بعد از جدایی
از تیم پرسپولیس ایران هنوز مقصد خود را
مشخص نکرده است.
هرچند گفته میشود بشار رسن به زودی
به تیم القطر اضافه میشود اما خبرها حاکی
از پیشنهاد سایر باشگاههای قطری به این
هافبک است؛ بخصوص که با نزدیک شدن
به نقل و انتقاالت زمستانی تیمهای قطر در
آستانه تغییرات زیاد قرار دارند.طبق ادعای
«عمر قحطان» خبرنگار عراقی شبکه الکاس
قطر ،سه باشگاه الدحیل ،الریان و الوکره هم
خواهان جذب بشار شدهاند.عمر در این خصوص
اعالم کرد« :بله تالشهایی از سوی باشگاههای
الدحیل ،الریان و الوکره برای ربودن بشار رسن
بازیکن تیم ملی کشورمان بعد از فسخ قرارداد
با تیم پرسپولیس وجود دارد اما دیر شده است
و فکر نمیکنم نتیجه بدهد .برای همین اصرار
دارم که بشار با تیم قطر توافق میکند .خبر در
روزهای آینده به صورت رسمی اعالم میشود».
 ۵میلیون یورو برای دو سال؛

عامل جدایی سرمربی بیرانوند از تیم
فوتبال آنتورپ مشخص شد

هری کین در نقش تام هنکس؛

در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر انگلیس ،تاتنهام در
استادیوم مالینیو ،مقابل میزبان خود ولورهمپتون با تساوی یک –
یک متوقف شد تا شاگردان مورینیو در رده پنجم جدول لیگ جزیره
قرار بگیرند.
آنها توسط تانگی اندومبله به گل رسیدند ولی رومان سایس
در دقیقه  86گل تساوی را وارد دروازه هوگو لوریس کرد تا مرغ ها
برای چهارمین بازی متوالی خود در لیگ برتر ،در رسیدن به پیروزی
ناکام باشند.
در دقیقه پایانی بازی توپ ارسالی به درون محوطه جریمه
ولورهمپتون به هری کین رسید ولی این بازیکن در جدال با
رومان سایس مدافع مراکشی گرگ ها ناکام بود و به شکلی
مبتدیانه و برای فریب داور و گرفتن خطای پنالتی ،خودش را
به روی زمین انداخت.
این حرکت هری کین که قبال و در دیگر دیدارهای تاتنهام نیز
تکرار شده بود ،باعث انتقاد شدید فوتبالدوستان در فضای مجازی شد
و حتی یک مفسر ورزشی وی را با تام هنکس بازیگر و سوپراستار
هالیوود مقایسه کرد.
اصطالح دایو یا شبیه سازی به زبان انگلیسی به معنای
غواصی است و از آنجایی که تام هنکس بازیگر مشهور آمریکایی
در فیلم های سینمایی زیادی مجبور به شنا و غواصی در آب شده،
به همین دلیل هری کین مهاجم تاتنهام را با این بازیگر مشهور
مقایسه کرده اند.
در جدال رومان سایس و هری کین اتفاق خاصی رخ نداد و حتی

غواصی برای پنالتی

پل تیرنی داور مسابقه نیز می توانست بخاطر این دایو و شبیه سازی
به هری کین کارت زرد نشان دهد ولی او این کار را انجام نداد تا
مفسر شبکه  beIN Sportsاین مهاجم را با تام هنکس مقایسه کرد.
در زیر ،بهترین واکنش های هواداران به غواصی یا شبیه سازی
شب گذشته هری کین در دیدار برابر ولورهمپتون را مرور می کنیم:
من می توانم تضمین بدهم که هیچ چیزی در مورد غواصی نفرت
امشب هری کین در برنامه گری لینکر صحبت نخواهد شد.
انگیز
ِ
محافظت شده ترین بازیکن انگلیسی تاکنون!
چرا هری کین هیچ پارویی برای غواصی پیدا نمی کند؟ او
حداقل یک بار در هر بازی این کار را انجام می دهد.
هری کین یک متقلب است .به طور مداوم به زمین می خورد
و برای حمایت ،به داور نگاه می کند .به نظر می رسد اگر کاپیتان
انگلیس باشید شیرجه رفتن قابل قبول است.
کین شبیه سازی می کند و آلن اسمیت می گوید این تنها گزینه
ای است که دارد ؟؟ این دیگر چه کوفتی است؟؟ چطور است که در
این مورد او را صدا کنید و بگویید چرا کین احساس نیاز به شیرجه
زدن می کند؟
هری کین ،استاد شیرجه زدن و غواصی است.
بسیاری از بازیکنان شیرجه می زنند و شبیه سازی می کنند
(از جمله تیم خودم ،ولورهمپتون) و من از این کار متنفرم ،اما هری
کین آن را به سطح دیگری می رساند .چرا چنین بازیکن خوبی باید
اینقدر لرزان باشد .او کمک می کند تا یک ورزش بزرگ را خراب
کند .تکان دهنده است!

دوباره شوک بابت دایو وحشتناک هر کین ،اما من تعجب می
کنم که آیا رسانه ها از جمله  BBCMOTDهنوز او را باهوش صدا
می کنند! به نظر می رسد اگر کاپیتان انگلیس باشید ،شما می توانید
هر آنچه می خواهید را انجام دهید! این شیرجه کام ً
ال شرم آور است.
او کاپیتان انگلیس است و بچه ها به او نگاه می کنند! تصور کنید که
اگر صالح این کار را انجام می داد...
بهترین نکته در مورد بازی امشب این است که مفسر عربی
 beINهری کین را بخاطر بازیگری مداوم و غواصی خود« ،تام
هنکس» صدا می کند.
تام هنکس بازیگر مشهور هالیوود ،به دلیل حضور در فیلم های
زیادی که به آب و دریا مربوط می شود ،با غواصی و شیرجه زدن های
هری کین مقایسه شده است.

یک سایت بلژیکی اعالم کرد دلیل جدایی
«ایوان لکو» سرمربی تیم فوتبال آنتورپ و
پیوستن به تیم شانگهای چین دستمزد هنگفتی
است که به این مربی میرسد.
ایوان لکو سرمربی سابق تیم فوتبال آنتورپ
با باشگاه شانگهای  SIPGبه توافق رسیده است
و به زودی هدایت این تیم چینی را بر عهده
میگیرد.روزنامه «»Het Laatste Nieuws
خبر داد لکو هشت برابر دستمزدی که در
آنتورپ میگرفت ،در تیم شانگهای میگیرد.
طبق اعالم این روزنامه ،قرارداد لکو با شانگهای
 ۵میلیون یورو خالص برای دو سال است .لکو به
همین دلیل نتوانست این پیشنهاد را رد کند.
شانگهای  SIPGقصد داشت یکبار «کریستیانو
رونالدو» پرتغالی را با مبلغ  ۳۰۰میلیون یورو
از رئال مادرید به خدمت بگیرد و این بازیکن
میتوانست به تنهایی ساالنه بیش از ۱۰۰
میلیون یورو درآمد داشته باشد .مسئله جدایی
لکو از آنتورپ با توجه به چالشی که وی با
علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی این تیم داشته،
قابل توجه است .بیرانوند بعد از ماهها نیمکت
نشینی در آنتورپ ،سرانجام در بازی با تاتنهام
انگلیس و کالب بروژ بلژیک درون دروازه تیمش
قرار گرفت .اما در پایان بازی با کالب بروژ،
ایوان لکو در اظهاراتی عجیب اعالم کرد از اینکه
بیرانوند را درون دروازه گذاشته ،پشیمان است!

