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تقدیر تلخ ،گریبان مرد هلندی را میگیرد؟

 ۱۰ژانویه  ۲۰۲۰تاریخی بود که سفر
بدشانسی های بارسلونا شروع شد.تاریخی که در
آن شکست وحشتناک  ۳بر  ۲بارسا برابر اتلتیکو
مادرید در مرحله نیمه نهایی سوپر کاپ اسپانیا
رقم خورد و طرفداران و ریاست باشگاه ،دیگر
جایی برای ارنستو والورده در نیمکت نمی دیدند.
البته فقط بخشی از اخراج والورده به شکست
برابر اتلتیکو ربط پیدا میکرد و عمده دلیل این
تصمیم گیری به اتفاقات گذشته بارسای ارنستو
برمیگشت ۲ .کامبک باور نکردنی و غیر قابل تصور
این مربی اسپانیایی در  ۲سال متوالی در مراحل
 ۴/۱و نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل رم و
لیورپول کارنامه وی را سیاه تر از همیشه میکرد و
با شکست برابر اتلتیکو ،زیر حکم اخراجش را امضا
کرد .باشگاه بارسلونا خیلی سریع و به نظر بسیاری
از خبرنگاران مطرح اسپانیا به خصوص خوان مارتی
بسیار عجوالنه کیکه ستین را به عنوان سرمربی
جدید این تیم انتخاب کرد .کیکه با اینکه تجربه
و دوره بسیار خوبی را در بتیس گذرانده بود اما
خیلی زود به بالی والورده دچار شد .او فردی بود
که عالوه بر شکست در مرحله نیمه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا با نتیجه عجیب و غریب  ۸بر ۲
در برابر بایرن مونیخ و با از دست دادن قهرمانی
اللیگا ،باعث شد خیلی زود از سمت خود برکنار
شود و این برکناری موجب شد تا هوادارن کاتاالن
ها او را مورد تمسخر و به گاو هایش تشبیه کنند.
طولی نکشید تا ستین پر حاشیه در یک مصاحبه
اعالم کند از بچگی طرفدار رئال بوده اما اگر دوباره
به او پیشنهاد بازگشت به بارسا را بدهند قبول
خواهد کرد .این رفتار وی باعث خشم هواداران و
خبرنگاران کاتاالنی شد که او را بیش از پیش مورد
توهین قرار دادند .با تمامی این اوصاف و جدایی
ستین از باشگاه ،مدیریت بارسا خیلی زود باید به
فکر مربی جدید برای تیم میوفتاد.کومان،گواردیوال
و پوچیتینو از گزینه های اصلی سرمربی گری برای
آبی اناری پوشان بودند که در نهایت مستر کومان
در شرایطی سکان هدایت آنها را بر عهده گرفت که
تیم عالوه بر اوضاع آشفته از نظر روانی ،اتفاقات
پشت پرده نیز دامن گیر آنان بود .اتفاقاتی مانند
درگیری تعداد کثیری از بازیکنان بارسا با بارتمئو
که منجر شد لوئیر سوارز ستاره ی اروگوئه ای

بارسلونا ،از این تیم جدا شود و حتی لئو مسی فوق
ستاره بی بدیل این باشگاه نیز تا پای جدایی برود.
مضاف بر مشکالت روحی روانی باشگاه و درگیری
بازیکنان این تیم با ماریا بارتمئو در پشت پرده
ی دنیای فوتبال،مسائل اقتصادی و کمبود بوجه
این تیم ،شرایط را برای رونالد کومان بسیار سخت
تر میکرد.با تمامی این دشواری ها برای رونالد،او
با شجاعت کامل هدایت تیم را پذیرفت و سعی
در آرام کردن وضعیت باشگاه داشت.این حجم
از جسارت ،درایت و شجاعت کومان در سطح
مدرن فوتبال امروزی آنقدر بازتاب داشت که
حتی مسی در مصاحبه هفته قبل خود با جوردی
ایووله خبرنگار نشریه  La sextaوی را تحسین
کرد .شجاعتی که هیچ یک از  ۲مربی قبلی یعنی
ستین و والورده برای بلوگرانا به خرج ندادند .رونالد
برای به آرامش رساندن بارسا  ۳اقدام را انجام داد.
اولین اقدام تاثیر در جدا نشدن لئو مسی کلیدی
ترین بازیکن خویش بود .حرکت بعدی احیا دوباره
بازیکنانی چون گریزمن،بریتویت و کوتینیو و بازی
گرفتن از جوانانی مثل آرائوخو،مینگوئزا و پدری بود
و آخرین اقدام وی ،رفع بخشی از مشکالت مالی
و کمک در کاهش دستمزد بازیکنان بود که در
جای خود کار بزرگی برای باشگاه انجام داده بود .به
وجود آورنده تمام این آرامشی که در باشگاه فراهم
شد ،رونالد کومان بود اما طولی نکشید که خود

ِ
نخست
کومان این آرامش را از بارسا گرفت .عامل
بر هم ریختن این آرامش توسط کومان،از دست
دادن  ۷امتیاز اساسی در  ۵بازی اول آنها بود که
باخت برابر رئال در نیوکمپ وضعیت آنها را بحرانی
تر میکرد .پیرو این تزلزل ،رونالد کومان در ۱۳
بازی خود  ۱۸امتیاز از دست داد که از این حیث
عملکرد بسیار بدتری نسبت به والورده و ستین از
خود نشان داد.تنها کورسوی امید هواداران بارسلونا
برای تحول جدید ،لیگ قهرمانان اروپایی بود که
تیم کومان تا قبل از بازی برگشت با یووه بی
نقص در آن ظاهر شده بود اما طولی نکشید تا
یووه پیرلو ،بارسا را در نیوکمپ با نتیجه  ۳بر صفر
در هم بکوبد و عالوه بر از دست صدر جدول ،با
قرعه سخت پاریسن ژرمن رو به رو شود .تمامی
این ماجراها علیه رونالد به کارشناسان و خبرنگاران
مطرح اروپایی جسارت بیشتری داد تا درباره ی
بارسلون امروزی اظهار نظر کنند .از جمله این افراد
میتوان به اونزوئه دستیار سابق انریکه اشاره کرد.
فردی که در کنار لوئیز انریکه توانست بارسا را به
 ۳گانه ی شیرین اروپا برساند در مصاحبه ای در
مورد بارسای کومان گفت :بارسای کومان تفاوت
زیادی با سابق نکرده است و شاید کومان بخاطر
عالقه زیادش به نظم مورد انتقاد قرار بگیرد اما
فلسفه وی با کرایف مشترک و قابل تحسین است.
مدت زیادی نگذشت که پس از گفتگو با اونزوئه

حواشی جدیدی درباره کومان شکل گرفت .نشریه
 El paisدر نوشته ای کرد این مرد هلندی به
بازیکنانی مثل پوچ،النیا،پدری و حتی فاتی گفته
بود که به دنبال تیمی جدید برای خود باشند و
وی دیگر نیازی به انها ندارد .النیا ،پدری و فاتی
این موضوع را رسانه ای نکردند اما برخالف آنان
پوچ که این موضوع را مطرح کرده بود مورد حمله
و توهین کومان نیز قرار گرفت .با تمامی این
شرایط حکم فرما برای کومان و عملکرد ضعیف
این کار کشته هلندی(بدترین شروع  ۳۳سال اخیر
بارسا با هدایت رونالد کومان) نمیتوان مقصر ۱۰۰
درصدی این وضعیت آشفته را وی دانست .عملکرد
مضحک و خنده دار مدافعین بارسلونا در برابر تیم
هایی چون ختافه ،رئال ،آالوز ،اتلتیکو ،والنسیا و
کادیز امتیازات راحتی را از چنگ این پیرمرد ربود.
مضاف بر آن مستر کومان با بدشانسی هایی رو
به شد که هیچ یک از مربیان تاریخ آبی اناری ها
به آن گرفتار نشدند .مصدومیت بازیکنانی چون
فاتی غول جوان آنها ،پیکه ستون مستحکم دفاعی،
روبرتو هافبک خالق و خوش تکنیک آنها ،بوسکتس
بازیکنی با غیرت کاتاالنی ،بریتویت مریخی ،آلبا،
اومتیتی ،ترشتگن ،آرائوخو مدافعین موثر تیم ،دمبله و
کوتینیو مغزهای متفکر تیم و از همه مهم تر لئو مسی
نبض دهنده بارسا رونالد را دست خالی تر از همیشه
میکرد .البته هیچ یک از این دالیل نمیتواند توجیه
مناسبی برای عملکرد بد کومان باشد .تیم رونالد با
تمامی این شرایط موجود اعم از بدشانسی های مکرر،
ضعف در خطوط دفاعی و مصدومیت های پی در
پی بازیکنان همچنان بارسلون بوده و به هیچ وجه
این نتایج ضعیف قابل چشم پوشی نیست .حال باید
منتظر ماند و دید چه شرایطی برای کومان هلندی
در ادامه راه پر پیچ و خمش به وجود می آید .آیا
این بارسای بی هدف برای زدن گل و پر اشتباه در
امر دفاعی ترمیم میشود یا سرمربی جدیدی نیمکت
بلوگرانا را زینت میبخشد .چیزی که با در نظر گرفتن
استدالالت ،منطق و وضعیت فعلی عیان است ،بعد از
انتخابات در باشگاه،مدیر جدید باید به فکر این تیم و
حتی در صورت نیاز اخراج کومان در بین نیم فصل
باشد .سرنوشتی مشابه ستین و والورده که طبق آمار
و ارقام کومان را نیز دیر یا زود گرفتار خود میکند مگر
اینکه تغییر اساسی در آینده پدید آید.

الکازت ثابت میکند تیری آنری دربارهاش اشتباه میکرد
الکساندر الکازت ستاره تهاجمی آرسنال این روزها از
وضعیتش در این تیم راضی است و توانست به روند گلزنیاش مقابل
وستبرومویچ نیز ادامه دهد.
آرسنال در سه بازی پشت سر هم به پیروزی رسیده است و
شنبه شب نیز با نتیجه  0-4وستبروم را شکست داد .گلهای بازی
را کیران تیرنی ،بوکایو ساکا و الکساندر الکازت ( 2بار) به ثمر رساندند
و توانستند فشارها را از روی میکل آرتتا بردارند.
الکازت پس از اینکه در بازی برابر برایتون به عنوان بازیکن
جانشین به زمین آمد ،توانست در این بازی دوباره به ترکیب اصلی
راه یابد و فرم خوب خودش را حفظ کند .او با دو گلی که در بازی
دیشب به ثمر رساند توانست آمارش را به پنج گل در چهار بازی ارتقا
دهد و روند کامال متفاوتی را از همبازیاش پیر امریک اوبامیانگ به
نمایش بگذارد.
کاپیتان آرسنال باز هم موفق به گلزنی نشد و از اول فصل ،تنها
سه گل در لیگ برتر به ثمر رسانده است .آماری که به شدت با روند

فوقالعادهی او در فصل پیش و جام حذفی متفاوت است.
تمدید قرارداد اوبامیانگ در تابستان ،پس از مدتها تردید در
مورد آینده او ،هواداران آرسنال را به شدت خوشحال کرد .ولی از آن
زمان تاکنون این بازیکن گابنی نتوانسته فرم خوب فصل گذشته خود
را تکرار کند و همین امر ،روند گلزنی توپچیها را به شدت با مشکل
مواجه کرده است .این مسئلهای بود که تیری آنری ،اسطوره آرسنال و
برترین گلزن این باشگاه ،در مورد آن هشدار داده بود.
زمانی که پس از اخراج اونای امری و قبل از آمدن میکل آرتتا،
فردی لیونبرگ سکان هدایت توپچیها را در دست گرفت ،اوبامیانگ
توانست با گلزنی برابر نوریچ و رسیدن به تساوی  ،2-2آرسنال را از
شکست نجات دهد .بعد از بازی آنری گفت« :اوبامیانگ دو گل زد و ما
نجات پیدا کردیم .ولی این همه چیزی است که من میبینم .نمیدانم
اگر اوبامیانگ نبود باید چه میکردیم».
وقتی آینده اوبامیانگ مورد تردید بود ،تیری آنری در گفتگو با
اسکای اسپورت گفت« :فقط این را میدانم که اگر باشگاه را ترک

کند ،دلمان خیلی برای گلزنیهای او تنگ میشود .اگر گلزنیهای او
را از تیم بگیرید کار خیلی سخت میشود».
با اینکه الکازت اکنون کمی فشار را از روی دوش اوبامیانگ
برداشته است ،اما هواداران این تیم امیدوارند تا جادوگرشان دوباره به
فرم خوب خود برگردد.

جیمی کاراگر خرید تابستانی چلسی یعنی
کای هاورتز را مورد پرسش قرار میدهد ،زیرا
معتقد است آنها نمیدانند که باید از او در کجا
استفاده کنند .این هافبک تهاجمی با قیمت 62
میلیون پوند ( 83میلیون دالر) از بایر لورکوزن به
چلسی آمد ،ولی هنوز نتوانسته است برای خود
جایگاهی در استمفورد بریج پیدا کند.
بازیکن  21ساله تیم ملی آلمان 14 ،بار برای
آبیهای لندن به میدان رفته است ،ولی فقط یک
گل و یک پاس گل را به نام خود به ثبت رسانده
و از اکتبر تا اکنون هیچ حرکت تاثیرگذاری انجام
نداده است .با اینکه آمارش از حضور در  20مسابقه

به  4گل و  4پاس پاس تاثیرگذار ارتقا مییابد،
کاراگر معتقد است که فرانک لمپارد انتخابهای
زیادی پیش روی خود دارد و هاورتز فقط یک
بازیکن تجمالتی بود که چلسی اصال نیازی به آن
نداشت.
بازیکن سابق تیم ملی انگلیس برای تلگراف
نوشت« :به هاورتز نگاه میکنم و فکر میکنم
که آیا چلسی واقعا در تابستان به او نیاز داشت؟
مشخص است که او بازیکنی با پتاسیلهای
فراوان است ،اما خرید بازیکن صرفا به این دلیل
که آمار خوبی دارد کار درستی نیست .مگر اینکه
از قبل بدانید میخواهید از او چگونه استفاده

قویترین تیمها را دارد».
چلسی در حال حاضر در رتبه ششم جدول
لیگ برتر قرار دارد و سه امتیاز با رتبه چهارم،
برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان ،فاصله دارد.
آنها در میانه روندی بدون انسجام قرار دارند .پس
از باخت  1-0برابر اورتون ،برابر ولوز و آرسنال
نیز شکست خوردند و دوشنبه در خانه مقابل
استونویال به تساوی رسیدند .تنها بردشان در
این دوره تاریک به برد  0-3برابر وستهم در 21
دسامبر برمیگردد .برنامه بازیهای کریسمسی
آنها ،یکشنبه با میزبانی از منچستر سیتی به
پایان میرسد.

انتقال جک گریلیش به یونایتد بعید است
کارشناس و مدافع سابق منچستر یونایتد ،روی این نظر که
منچستر بتواند در آیندهای نزدیک جک گریلیش ،بازیکن استونویال،
را به خدمت بگیرد آب سردی میریزد .او گریلیش را به خاطر
پشتکارش و ادامه دادن به روند خوبش با گلزنی و دادن پاس گل
تحسین میکند.
این بازیکن در این فصل در فرم فوقالعادهای برای تیمش قرار
دارد و آنها سعی میکنند خودشان را در جدول باال بکشند .او در سال
 2019به باشگاهش کمک کرد تا به لیگ برتر صعود کند و در فصل
گذشته نیز باعث باقی ماندن آنها در لیگ شد .تا اینجای فصل ،او پنج
گل و هفت پاس گل به نام خودش به ثبت رسانده است و به روند

فوقالعاده خود ادامه میدهد.
همین فرم خوب او بود که سرانجام توجه سرمربی تیم ملی
انگلستان گرت ساوتگیت را جلب کرد .شایعات حاکی از آن است که
برخی از بزرگترین باشگاههای انگلستان به دنبال او هستند.
نویل به تیم منچستر یونایتد نگاه میکند و با اینکه معتقد است
گریلیش میتواند جایی در این تیم داشته باشد ،اما بیان میکند که
در اولدترافورد مشکالت مهمتری وجود دارد .با این حال ،گریلیش را
برای دستیابی به چنین فرم خارقالعادهای تحسین میکند.
نویل به اسکای اسپورت گفت« :با اینکه او خیلی خوب
است ،وقتی به بازیکنانی مثل دونی ون دبیک ،پل پوگبا و

برونو فرناندز که یونایتد در اختیار دارد نگاه میکنید ،به
نظر میرسد خیلی بعید است که منچستر یونایتد اقدامی
برای به خدمت گرفتن او انجام دهد .قبال تردیدهایی وجود
داشت که آیا گریلیش در این سبک بازیکن مفیدی هست
یا نه ،اما اکنون نشان داده که چه تواناییهایی دارد .بازیکن
خار قالعاد های برای استو نویال است».
همچنین گزارشها از استونویال حاکی از آن است که گریلیش
این تابستان و حتی تابستان بعد ویال را ترک نخواهد کرد .او در
تابستان گذشته قرارداد بلند مدتی با استونویال امضا کرد و آینده
خود را در تیم کودکیهایش میبیند.

دتمار هامان :بهترین جانشین برای صالح
در بایرن بازی می کند

ستاره  ۲۸ساله مصری باشگاه لیورپول که در انتهای فصل
قدم در  ۲۹سالگی خواهد گذاشت ،از زمان حضورش در این
تیم عملکرد درخشانی داشته است و تا سال  ۲۰۲۳با قرمزها
قرارداد دارد.
او ساالنه  ۱۲میلیون یورو دستمزد می گیرد و از این حیث
شماره یک لیورپول است با این حال رقم دستمزد او نسبت
به بازیکنانی چون داوید دخیا( ۲۳میلیون یورو) ،کوین دی
بروینه( ۱۹میلیون یورو) ،رحیم استرلینگ( ۱۸میلیون یورو) و
پل پوگبا( ۱۷میلیون یورو) بسیار کمتر است و در واقع با ستاره
های بزرگ تیم های دیگر لیگ برتر فاصله ای زیاد دارد .مساله
ای که شاید باعث تحریک او برای جدایی شود.
او در مصاحبه اخیرش با نشریه آاس حاضر نشد در مورد
آینده اش تضمین بدهد و گفت که همه چیز به باشگاه بستگی
دارد .برخی منابع از رد پیشنهاد مالی خوب لیورپول توسط صالح

گزارش
مروری بر چند خبر کوتاه

طاها کاردان

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 جهان ،به شما این فرصت
را بدهیم تا در وقت خود صرفه جویی کنید.
مشکل لیورپول با مهدی طارمی حل می شود

م قرعه کشی کنفدراسیون فوتبال آسیا و شبکه فاکس اسپورتس اعالم کرد تیم
مجری مراس 
لیورپول برای حل مشکل پنالتی گرفتن به مهدی طارمی مهاجم ایران نیاز دارد.
عملکرد مهدی طارمی در تیم پورتو مورد توجه رسانه های اروپایی و آسیایی قرار گرفته است .یک
سایت پرتغالی نوشته است که مهدی طارمی و لوئیس دیاز تاکنون هرگز یک دیدار را به طور کامل و ۹۰
دقیقه در کنار یکدیگر برای پورتو به میدان نرفته اند ولی تأثیر بسیار زیادی در نتایج این تیم داشته اند.
این دو بازیکن باعث شدند تا کامبک پورتو برابر ویتوریا گیمارش کامل شود .جایی که پورتو با یک
گل از میزبان خود عقب بود و لوئیس دیاز دقیقه  ۳۲به جای روماریو بارو به میدان آمد .طارمی گل های
اول و دوم را به ثمر رساند و بازی را به  ۲-۲کرد و دیاز نیز گل سوم و برتری بخش تیمش را به ثمر
رساند و پاس گل دوم را نیز به طارمی داد.
این در حالی است که لوئیز دیاز با  ۹۱۷دقیقه حضور در ترکیب پورتو دهمین بازیکن پراستفاده
سرجیو کونسیسائو مربی پورتو است و طارمی نیز با  ۷۰۰دقیقه حضور در ترکیب پورتو ،سیزدهمین
بازیکنی است که بیشتر از بقیه توسط مربی پورتو مورد استفاده قرار گرفته است .این امر باعث واکنش
شدید هواداران پورتو در فضای مجازی مواجه شد و آنها خواستار استفاده بیشتر از طارمی و دیاز در
ترکیب اژدهاها شدند.
قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا؛ در آستانه لغو

کنفدراسیون فوتبال آسیا همان طور که جام ملت ها نوجوانان و جوانان آسیا را لغو کرده شاید در
روزهای آتی تصمیم به لغو بازی های قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا بگیرد.
بعد از لغو جام جهانی نوجوانان و جوانان در پرو و اندونزی از سوی فیفا کنفدراسیون فوتبال آسیا
هم اعالم کرد بازی های جام ملت ها را در ازبکستان و بحرین برگزار نخواهد کرد و این دو کشور می
توانند دوره بعدی بازی ها را میزبانی کنند .پیش از این فیفا به دو کشور پرو و اندونزی هم اعالم کرد
می توانند میزبان مسابقات در سال  ۲۰۲۳باشند.
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در روزهای آتی در خصوص برگزاری دوره جدید مسابقات
قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا هم تصمیم گیری خواهد کرد .این بازی ها هر دو سال یک بار برگزار می
شود که هر چهار سال یک بار تیم های برگزیده به المپیک راه پیدا خواهند کرد.
کمیته فنی فدراسیون فوتبال به تازگی حمید استیلی را به عنوان سرمربی تیم زیر  ۲۳سال ایران
برگزیده بود .در صورتی که بازی ها لغو شود طبیعی است در انتظار شروع دور جدید تمرینات تیم امید
زیر نظر حمید استیلی نباشیم.
ستاره لسترسیتی به لیگ عربستان می رود؟

مهاجم الجزایری لسترسیتی با نزدیک شدن به  ۶ماه پایانی قراردادش با لسترسیتی ،در آستانه
حضور در لیگ عربستان قرار دارد.
به نظر می رسد دوران حضور ناموفق و ناامید کننده اسالم سلیمانی مهاجم  ۳۲ساله و الجزایری در
لسترسیتی به پایان رسیده باشد و مدیران این تیم درصدد هستند تا هرطور شده او را در نقل و انتقاالت
ژانویه به یک تیم واگذار کنند.
برخی گزارش های مطبوعاتی در عربستان حاکی از آن است که اسالم سلیمانی بازیکن الجزایری
تیم لستر سیتی ،در دوره نقل و انتقاالت زمستانی کنونی به انتقال به لیگ حرفه ای عربستان نزدیک
است و این گزارش ها سلیمانی را به تعدادی از باشگاه های برتر لیگ عربستان نزدیک کرده است که به
دنبال تقویت تیم خود هستند و انتظار می رود طی چند روز آینده مقصد این ستاره الجزایری مشخص
شود.
به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»  ،لسترسیتی اصرار دارد با توجه به میزان مصدومیت های
فراوان مهاجم الجزایری خود ،از شر اسالم سلیمانی رهایی پیدا کند و این بازیکن را قرض داده و یا به
فروش برساند.
این روزنامه در ادامه نوشته است براندون راجرز سرمربی لستر با ایده انعقاد قراردادهای جدید در
دوره نقل و انتقاالت زمستانی مخالف است اما می خواهد به هر طریقی از شر دو بازیکن تیم خود یعنی
اسالم سلیمانی و دمارای گری خالص شود.
سلیمانی یکی از بدترین فصل های دوران ورزشی خود را تجربه می کند .او علی رغم اینکه فصل
گذشته به صورت قرضی در موناکو بازی کرد و عملکرد قابل توجهی داشت و در  ۱۸بازی  ۹گل برای
این تیم در لیگ فرانسه به ثمر رساند و  ۷پاس گل داد ،اما بازهم در خارج از برنامه های براندون راجرز
قرار دارد .مهاجم پیشکسوت الجزایری در این فصل تنها یک مسابقه در لیگ برتر و به مدت تنها ۱۹
دقیقه در ترکیب لسترسیتی به بازی رفته است و موفق نشده است برای تیمش تأثیرگذار باشد .روزنامه
الریاضیه عربستان نیز در همین رابطه اعالم کرد که سلیمانی مورد توجه باشگاه الشباب عربستان قرار
گرفته است.
اما الشباب تنها تیم خواهان این بازیکن نیست .سلیمانی از تیم های لیون و سن آتین فرانسه و
وست برومویچ انگلیس و حتی نیز سالرنیتانا در سری بی ایتالیا پیشنهاد دارد و باید دید باالخره این
بازیکن راهی چه تیمی خواهد شد.
رکورد منفی بارسا در پاندمی کرونا

چلسی واقعا به کای هاورتز نیاز داشت؟
کنید .احساس میکنم لمپارد آنقدر بازیکن دور
و برش دارد که هنوز فرمول درست را پیدا نکرده
است».
با اینکه کاراگر معتقد است که بازیکنان
قدرتمندی که چلسی در اختیار دارد بسیار
مهیجاند ،ولی با لمپارد هم نظر است که آنها
در این فصل قهرمان لیگ برتر نخواهند شد.
او گفت« :پس از روندی بدون انسجام ،لمپارد
چلسی را ،که همیشه مدعی قهرمانی بود،
تنزل داده است .شاید این فصل خیلی برای او
زود بود ،اما با اینکه شاید او بهترین بازیکنان
انگلیس را در اختیار نداشته باشد ،ولی یکی از
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خبر داده اند .محمد ابوتریکه ملی پوش سابق مصری نیز دو هفته
پیش ادعا کرد صالح در لیورپول خوشحال نیست.
دتمار هامان ستاره آلمانی سابق لیورپول در مورد جدایی
احتمالی محمد صالح گفت «:اگر صالح از لیورپول برود که از
نظر من بسیار هم محتمل است ،شاهد تاثیرات جانبی اش در
دنیای فوتبال خواهیم بود .این جدایی می تواند منجر به تغییرات
در تیم های دیگری بشود.
برای من بهترین جانشین صالح در لیورپول می تواند
کینگزلی کومان باشد .درست است که کومان در بایرن چند
مصدومیت بد را تجربه کرده ولی مدت هاست روی فرم است و
توانست در فینال لیگ قهرمانان گل قهرمانی بایرن را هم بزند .او
با هر دو پا بازی می کند و بسیار باهوش است .کومان در مواقع
حساس بهترین تصمیمات را می گیرد و معتقدم او همان کسی
است که لیورپول پس از رفتن صالح باید به خدمت بگیرد».

بارسلونا در میان تیم های بزرگ اروپایی بیشترین ضرر را از ناحیه برگزاری بازی ها بدون تماشاگر
متحمل شده است .از ماه مارس گذشته تاکنون تیم های اسپانیایی از نعمت داشتن هواداران شان
محروم هستند .پاندمی کرونا باعث شده تا اجازه حضور هواداران در ورزشگاه ها صادر نشود و مسئوالن
بهداشت اسپانیا معتقدند تا زمان بازگشت به شرایط عادی هنوز زمان باقی است .این شرایط در تقریبا
بیشتر لیگ های معتبر اروپایی حکمفرماست .طبق گزارش موندودپورتیوو ،در میان تیم های بزرگ
اروپایی بارسلونا ،یوونتوس و دورتموند بیشترین ضرر را در این رابطه متحمل شده اند و نتایج شان در
بازی های خانگی در مقایسه با زمانی که شرایط عادی بود ،تفاوتی فاحش داشته است .بارسا از این
حیث شرایط بدتری را تحمل می کند .این تیم در  ۱۸بازی خانگی در همه رقابت ها از مارس گذشته
 ۱۱پیروزی ۴ ،تساوی و سه شکست را کسب کرده است .در  ۲۸بازی خانگی قبل از پاندمی کرونا بارسا
 ۲۶بازی را برده بود و در  ۲بازی نیز مساوی کرده بود.در اسپانیا اتلتیکو تنها باشگاهی است که حتی
در دوران شیوع کرونا در بازی های خانگی خود شکست نخورده است .اتلتیکو  ۱۶بازی خانگی برگزار
کرده و هرگز نباخته است .اتلتیکو یکی از تیم هایی است که به داشتن هواداران پرشور مشهور است
و اینکه بدون حضور آنها نیز توانسته روند صعودی خود را حفظ کند ،در نوع خود جالب توجه است.
بازگشت تاتنهام به روند پیروزی با غلبه بر لیدز

بعد از کسب چند نتیجه ناامیدکننده تاتنهام امروز از سری مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر
انگلیس میزبان لیدز یونایتد بود که در نهایت مسابقه با نتیجه  ۰-۳به سود تیم میزبان خاتمه یافت.
بازی متعادل آغاز شد و حتی در مقطعی تیم میهمان یعنی لیدز یونایتد نیز موفق شد موقعیتهای
خوبی روی دروازه تاتنهام ایجاد کند تا اینکه باالخره قفل دروازهها در دقیقه  ۲۹شکسته شد .خطای
بازیکن شماره  ۱۰لیدزیونایتد یعنی آلیوسکی روی استیون برخواین باعث شد داور نقطه پنالتی را نشان
دهد .مطابق انتظار هریکین پشت توپ ایستاد و گل اول تیمش را به ثمر رساند .چند دقیقه بعد تاتنهام
می توانست توسط استیون برخواین گل دوم را هم وارد دروازه لیدز یونایتد کند اما این موقعیت فوق
العاده توسط ستاره هلندی از دست رفت .در دقیقه  ۴۱لیدز یونایتد تا آستانه به ثمر رساندن گل تساوی
پیش رفت اما ضربه جک هریسون از پشت محوطه جریمه با اختالف بسیار اندک از کنار دروازه تاتنهام
عبور کرد .در حالی که بازی به لحظات پایانی خود در نیمه اول نزدیک می شد سون هیونگ موفق شد
گل دوم تاتنهام را هم به ثمر رساند .مانند همیشه همکاری این ستاره کرهای و هری کین به گل تاتنهام
انجامید .مهاجم انگلیسی توپ را در دهانه دروازه برای سون ارسال کرد و او نیز با یک ضربه حرفه ای
دروازه را باز کرد تا نیمه اول با نتیجه  ۰-۲تمام شود .در دقیقه  ۵۰تاتنهام می توانست به گل سوم
دست پیدا کند اما ضربه محکم تانگوی اندومبله توسط دروازهبان لیدزیونایتد به کرنر فرستاد شد .کرنر
ارسالی از سوی سون هیونگ مین با ضربه سر و گل توبی آلدرویرلد همراه بود تا کار  ۰-۳شود.در دقیقه
 ۶۱استیون برخواین باز هم در یک موقعیت بسیار خوب قرار گرفت اما در مصافی تک به تک با دروازه
بان لیدزیونایتد مغلوب شد تا تغییری در نتیجه حاصل نشود .در ادامه نیز دو تیم چند موقعیت نصفه و
نیمه روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما همه آنها بی نتیجه ماند تا تاتنهام به یک پیروزی پرگل دست
پیدا کند و دوباره به مسیر پیروزی بازگردد.
دیهگو سیمئونه :لوئیس سوارز همان مهاجمی بود که می خواستم

اتلتیکومادرید نسبت به فصل گذشته در اللیگا دو برابر گلزنی کرده است .به نظر می رسد اتلتیکو
که پیش از این مشکالت گلزنی داشت ،توانسته امسال این مساله را حل کند.
انتقال تابستانی لوئیس سوارز که با زدن  ۸گل یکی از مدعیان آقای گلی اللیگاست ،در این تحول،
نقشی غیر قابل انکار داشته است .دیه گو سیمئونه سرمربی اتلتیکو در نشست خبری بازی با آالوس و
در پاسخ به این سئوال که سوارز بهترین مهاجمی است که تاکنون داشته ،چنین گفت «:درست نیست
مهاجمانی که در دوران حضورم در اتلتیکو در اختیارم بوده اند را باهم مقایسه کرده و یکی را باالتر از
بقیه قرار دهم ولی در مورد لوئیس سوارز می توانم بگویم که او همان مهاجمی بود که می خواستم و
دقیقا چیزهایی که در اولین تماس تلفنی ام از او خواسته بودم را انجام داده است .امیدوارم همین روند
را ادامه دهد چون به گل هایش سخت نیازمندیم ».جذب جانشین برای دیه گو کاستا «:در این مورد
با مدیریت ورزشی باشگاه حرف زده ام و می دانم که در حال بررسی شرایط هستند و قطعا اگر نیاز
ببینند ،جانشینی برای کاستا جذب خواهد شد .اینکه او مهاجم نوک خواهد بود یا یک بال هم مهم
نیست .اگر بازیکنی بتواند نیازهای مان را برآورده کند ،جذب خواهد شد .فعال همه تمرکزم روی بازی
با آالوس است».

