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اخبار فوتبال جهان
خیز دوباره لواندوفسکی برای کفش طال

طاها کاردان

باالخره زالتان به میالن بازگشت

زالتان که در اوایل فصل عملکرد درخشانی
داشته و خود را به صدر جدول گلزنان سری
آ رسانده بود ،چند هفته ای است به علت
مصدومیت قادر به همراهی میالن نبوده و بازی
های مهمی را از دست داده است .میالن امشب
در دیداری مهم به مصاف تورینو خواهد رفت و
ممکن است زالتان در این مسابقه برای دقایقی
قادر به حضور در میدان باشد.
استفانو پیولی ،سرمربی میالن دیروز در
نشست خبری قبل از این دیدار فاش کرد که
زالتان به مرز آمادگی نزدیک شده ،اما بعید است
در دیدار مقابل تورینو در ترکیب ثابت قرار گیرد
و این سرمربی ایتالیایی قصد ندارد در مورد این
بازیکن ریسک کند .امروز اسکای مدعی شد
شاید زالتان در  ۱۰دقیقه پایانی وارد میدان
شود و احتماال از هفته های آتی می تواند در
ترکیب ثابت میالن قرار گیرد.
همچنین احتماال هاکان چالهان اوغلو نیز
امشب شرایط قرار گرفتن در ترکیب ثابت را
نخواهد داشت و به احتمال فراوان براهیم دیاز
پشت سر رافائل لئائو در زمین حضور خواهد
یافت .میالن در هفته های اخیر مشکالت زیادی
را به علت تعدد بازیکنان مصدوم خود تجربه
کرده ،اما همچنان موفق به حفظ صدر جدول
شده و با بازگشت زالتان ،شرایط این تیم در
ادامه فصل بهتر خواهد شد.
خیز دوباره لواندوفسکی برای کفش طال

روبرت لواندوفسکی زودتر از هر مهاجمی در
میان  ۵لیگ معتبر اروپا به رکورد  ۲۰گل زده در
بازی های لیگ رسید.
بایرن مونیخ شب گذشته در بوروسیا پارک
به مصاف میزبانش گالدباخ رفت و در حالی که
ابتدا با دو گل پیش افتاده بود ،در نهایت بازنده
شد .بایرن در هشت بازی قبلی خود همواره ابتدا
از حریفش عقب می افتاد ولی در ادامه نتیجه را
با برد عوض می کرد اما این بار همه چیز برعکس
شد .ابتدا روبرت لواندوفسکی در دقیقه  ۲۰بود
که از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و سپس لئون
گورتزکا توانست فاصله را دو برابر کند .به نظر
می رسید همه چیز برای یک برد راحت مهیاست
ولی گالدباخ توانست سه گل به قهرمان اروپا
بزند و با یک کامبک باشکوه میدان را ترک کند.
با گلزنی لواندوفسکی حاال این مهاجم
لهستانی تنها بازیکن در میان  ۵لیگ معتبر
اروپایی است که توانسته در فصل جاری ۲۰
گل به ثمر برساند .او با گلی که به ثمر رساند،
تعداد گل هایش را در فصل جاری بوندسلیگا
به عدد  ۲۰رساند تا با اقتدار در صدر جدول
بهترین گلزنان قرار گیرد .این مهاجم سرشناس
همچنین برای ششمین فصل پیاپی توانست در
بوندسلیگا  ۲۰گل یا بیشتر به ثمر برساند و به
نظر مدعی شماره یک کسب کفش طالی ۲۰۲۱
است .او فصل گذشته قافیه را به چیرو ایموبیله
ستاره التزیو باخت.
مربی سابق بارسلونا از کما خارج شد

 ۹روز پیش اوزه بیو ساکریستان بازیکن
و مربی سابق بارسلونا در بیمارستانی در
وایادولید تحت عمل جراحی قرار گرفت .او بر
اثر زمین خوردن در هتلی در وایادولید به صورت
اورژانسی به بیمارستان منتقل و مشخص شد که
بر اثر ضربه ،در سر او لخته خون ایجاد شده و
عمل جراحی ضروری است.
پزشکان بیمارستان تصمیم گرفتند اوزه
بیو را به کمای مصنوعی ببرند و در نهایت صبح
امروز او را از کما خارج کردند .طبق گزارش
رسانه های اسپانیایی اوزه بیو توانسته اطرافیانش
را بشناسد و خطر تقریبا رفع شده است .پزشکان
اما توصیه کرده اند که برای احتیاط او همچنان
در بیمارستان بستری باشد .اوزه بیو متولد شهر
وایادولید است و بین سال های  ۱۹۸۸تا ۱۹۹۵
پیراهن بارسلونا را به تن داشت .او بین  ۲۰۰۳تا
 ۲۰۰۸نیز دستیار فرانک رایکارد در بارسلونا بود.
اوزه بیو به عنوان مربی هدایت سلتا ،بارسلونای
 ،Bسوسیداد و جیرونا را برعهده داشت و پس
از کنار رفتن از این باشگاه بدون تیم است و در
وایادولید اقامت دارد.
هاسنهوتل در لیست چلسی برای جانشینی
لمپارد

در صدر لیست جانشینان احتمالی فرانک
لمپارد در چلسی ،نام سرمربی ساوتهمپتون،
رالف هاسنهوتل قرار دارد .این مربی اتریشی
که در بوندسلیگا رشد یافته ،ساوتهمپتون را در
میانه فصل ترک نخواهد کرد و در آینده نزدیک
شاهد حضور او در استمفوردبریج نخواهیم بود.
اما در صورت ادامه نتایج خوب ساوتهمپتون ،این
مربی  ۵۳ساله از مهمترین گزینه های چلسی
برای حضور در این تیم در تابستان آینده است.
هاسنهوتل در این فصل نتایج خوبی با
ساوتهمپتون کسب کرده و تیمش در رتبه ششم
جدول قرار دارد .تیم او در آخرین دیداری که در
لیگبرتر انجام داد موفق شد لیورپول را شکست
بدهد .یولیان ناگلزمان ،سرمربی الیپزیش ،نیز از
دیگر گزینههای چلسی برای جانشینی لمپارد است
و در استمفوردبریج محبوبیت فراوان دارد؛ هرچند
او نیز در حال حاضر در دسترس نیست.در صورت
اخراج فوری لمپارد ،دیگر مربیان آلمانی ،توماس
توخل و رالف رانگنیک که در حال حاضر بدون تیم
هستند نیز برای در دست گرفتن سکان رهبری
چلسی شانس خواهند داشت .همچنین مربی
سابق یوونتوس ،ماسیمیلیانو آلگری نیز از مربیانی
است که پیشتر مذاکراتی با این باشگاه داشته.
مدیران چلسی در نظر دارند فرصت بیشتری در
اختیار لمپارد قرار دهند تا شاید این مربی بتواند
اوضاع را به نفع خود تغییر دهد .این تیم از هفت
بازی گذشته خود تنها یک برد به دست آورده ،اما
شکست فولهام در بازی جمعه آینده شاید بتواند به
داد فرانک لمپارد و آبی ها برسد.

پاسخ منفی محکم به کاپیتان راموس!

این روزها در حالی که سرخیو راموس و رئال
مادرید وارد شش ماه پایانی قراردادشان شدهاند،
پانتومیم دوباره شروع شده .منچستریونایتدیها
به عنوان یکی از مشتریان همیشگی راموس خوب
میدانند ،راموس و رئیس او فلورنتینو پرز هر وقت
که بحث تمدید قرارداد وسط میآید ،ابتدا یکسری
اختالفات پیدا میکنند و بعد آشتی میکنند .االن
اما  5سال از زمانی که راموس پس از چشمک زدن
به منچستریها ،برای آخرین بار قراردادش با رئال
را تمدید کرد ،میگذرد و اوضاع هم نسبت به آن
زمان خیلی عوض شده است .او ماه مارس امسال
 35ساله میشود و باشگاه هم به خاطر از دست
دادن بخش زیادی از درآمدهایش در نتیجه شیوع
کرونا و هزینههای مربوط به نوسازی ورزشگاه
سانتیاگو برنابئو از نظر مالی به شدت تحت فشار
است .با این حال به نظر میرسد که راموس و
اطرافیانش انتظار دارند که باشگاه برای تمدید
قرارداد او همانقدر مشتاق و مطیع خواستههایش
باشد که  5سال پیش بود.
برادر و مدیربرنامههای راموس «رنه» هم
اخیرا ً در یک توئیت از باشگاه به خاطر تعللی
که برای تمدید قرارداد سرخیو نشان داده گالیه
و انتقاد کرده است .با این حال با توجه به نقش
تأثیرگذاری که راموس در  11هفته منتهی به
قهرمانی فصل گذشته رئال مادرید در اللیگا ایفا
کرد ،چنین ژستهایی از سوی کاپیتان اسپانیایی
شاید به نسبت سالهای قبل سر و صدای کمتری
کرده و تأثیر محدودتری بر جو و حال و هوای تیم
گذاشته باشد .البته این در شرایطی است که فرض
را بر این بگذاریم که بازیکنی مانند ژول کانده
در سویا  -کسی که زینالدین زیدان تحسیناش
میکند  -یکی از چند گزینهای است که آماده
گرفتن جای راموس هستند .داوید آالبا هم هست
اما جذب مدافع میانی اتریشی بایرن مونیخ هم که
مانند راموس تا ماه ژوئن قرارداد دارد و البته 7
سال کوچکتر از اوست ،هزینههای مالی سنگینی
برای باشگاه به همراه خواهد داشت.

ترجیح زیدان خرید کانده است ،بازیکنی که
با  22سال سن نه تنها هنوز زمان زیادی تا پایان
دوران بازیاش مانده بلکه تجربهاش به مراتب
بیشتر از مدافعان میانی همسن و سال خودش
هست .او مانند رافائل واران فرانسوی است و
میتواند یک زوج هماهنگ را در کنار این بازیکن
ملیپوش در قلب خط دفاعی کهکشانیها بسازد.
گزینه بعدی پائو تورس از ویارئال است که یکی
دیگر از بهترینهای پست خودش در اروپا شناخته
میشود و اگر رئالیها از پس پرداخت هزینه خرید
کانده برنیایند میتواند به جای او به سفیدپوشان
شهر مادرید ملحق شود.
تا این لحظه ،پیشنهادی که از سوی رئال
مادرید به راموس ارائه شده ،یک قرارداد دو
ساله با حقوق خالص ساالنه  10/8میلیون پوند
است که همین االن هم دارد از باشگاه دریافت
میکند .به نظر میرسد که او دارد شانس خود
را برای مجاب کردن باشگاه به ارائه پیشنهادی
بهتر امتحان میکند و صبر باشگاه را میسنجد.
با توجه به موافقت گروهی از بازیکنان رئال
مادرید برای کاهش  10درصدی حقوقشان
در ایام شیوع کرونا برای کمک مالی به باشگاه،
پذیرش پیشنهاد اول به منزله دریافت حقوقی

کمتر نسبت به فصل گذشته است.
راموس باید در این جنگ تبلیغاتی پیروز
شود و طوری وانمود میکند که باشگاه رئال
مادرید با تحمیل کردن خواسته خود به او
دارد به کاپیتان و یکی از بزرگترین بازیکنان
تاریخ خود بیاحترامی میکند اما در شرایطی
که باشگاه درگیری آثار سوء شیوع ویروس
کرونا مانند استادیومهای خالی و از دست دادن
درآمدهای حوزه گردشگری فوتبال است ،شاید
برخالف جنگ قبلی برای تمدید قرارداد ،این
بار کمتر کسی طرف او باشد .این موضوع در
نظرسنجی اخیر روزنامه اسپانیایی مارکا هم
مشهود بود 76 ،درصد از شرکتکنندگان در
پاسخ به این سؤال که آیا راموس باید وضعیت
مالی فعلی باشگاه را درک کند و مطابق آن
خواستههایش را کاهش دهد ،پاسخ مثبت داده
بودند و تنها  24درصد معتقد بودند که او سزاوار
آن هست که هرآنچه میخواهد دریافت کند.
راموس یکی از اسطورههای رئال مادرید
است اما فرناندو هیرو ،رائول ،ایکر کاسیاس و
کریستیانو رونالدو هم بودند و این جایگاه باعث
نشد که فلورنتینو پرس به هر قیمتی حاضر شود
آنها را زمانی که به سالهای پایانی دوران بازیشان

نزدیک شده بودند ،نگه دارد .هیرو هم در زمان
خودش برای رئال مادرید کسی بود ،کسی که سه
بار قهرمان جام باشگاههای اروپا شده بود اما سال
 2003وقتی که او  35ساله بود و درخواست یک
قرارداد دو ساله جدید کرد ،دیگر این باشگاه بود
که حرفش را به کرسی نشاند و به او گفت که
باید برود و برای باشگاه هم فرق نمیکرد که او
چند روز قبل از آن به تیم برای قهرمانی در اللیگا
کمک کرده بود.
حاال سؤال این است که اگر رئال مادرید
حاضر به پذیرش خواسته راموس نشود و او را
از دست بدهد ،آیا برای پر کردن جای خالیاش
مشکل خواهد داشت و بعدا ً ممکن است از دیدن
درخشش او در تیمی دیگر پشیمان شود؟ رئالیها
در مورد رونالدو هم تصور میکردند که او به پایان
روزهای اوجش نزدیک شده است اما او هنوز هم در
یوونتوس دارد رکوردهای فردیاش را یکی پس از
دیگری ارتقا میدهد .راموس هم به اندازه رونالدو
برای حفظ آمادگی و بازی کردن و کسب قهرمانی
عطش دارد .اگر او از پاریسنژرمن یا هر تیمی
دیگر سردرآورد و رئال مادرید هم نتواند کانده
یا آالبا را به خدمت بگیرد ،این راموس است که
خواهد خندید.

چرا یونایتد سلطان پنالتی اروپا شده؟
یورگن کلوپ در توضیح باخت لیورپول به
ساوتهمپتون ،یک موضوع فرعی دیگر را در این فصل
پرجنجال لیگ برتر مطرح کرد« :شنیدهام در این دو
سال منچستریونایتد بیش از پنج سال و نیمی که من
اینجا هستم ،پنالتی به دست آورده .نمیدانم تقصیر
من است یا اینکه چطور این اتفاق افتاده».
سرنخ خوبی است .هواداران فوتبال عاشق
فرضیات خوب توطئه هستند و همیشه برایشان پیش
میآید .کمک داور ویدئویی ( )VARالبته قرار بود در
زمین فوتبال عدالت ایجاد کند و به همه تردیدها در
مورد تصمیمات داوری پایان دهد اما همانطور که بازی
با ساوتهمپتون ثابت کرد تنها به گلآلودکردن آب
کمک کرده است .اتهام طرفداری از تیمها همچنان
پابرجا و خیلی تصمیمات بحثبرانگیز است ،به نظر
میرسد تفسیر و برداشت داوران از وقایع برای هر بازی
و روی هر صحنه مشکوک فرق میکند.
اما آیا کلوپ درست میگوید؟ آیا یونایتد به
میزانی نامتعارف پنالتی میگیرد؟ اگر چنین است ،آیا
توضیحی وجود دارد؟ مثل  12سال قبل و در زمان
مربی سابق لیورپول ،رافائل بنیتس ،اجازه بدهید فقط
به آمار و ارقام تکیه کنیم .از مهر  1394که کلوپ به
آنفلید آمده ،قرمزها صاحب  30پنالتی در لیگ برتر
شدهاند .در این مدت لسترسیتی با  45پنالتی اول
است ،منچسترسیتی  43پنالتی و یونایتد با  41پنالتی
در رده سوم قرار دارد.
جالب است که  32پنالتی یونایتد از آغاز
فصل  2018-2019بوده و این یعنی کلوپ درست
میگوید .دقیقتر اینکه ،یونایتد در دو فصل و نیم اخیر
دو پنالتی بیشتر از تمام دوران کلوپ به دست آورده.

این نکته هم قابل توجه است که هیچیک از تیمهای
حاضر در پنج لیگ ممتاز اروپا بیشتر از یونایتد از آغاز
فصل  2018-2019صاحب پنالتی نشدهاند ،تنها
یوونتوس با  37پنالتی در رقابتهای مختلف به این
تیم نزدیک شده .خب دالیل احتمالیاش چه چیزی
است؟
زمانی ادعا میشد که داوران به نفع تیمهای
بزرگتر ،مهمتر و ثروتمندتر سوت میزنند .خاستگاه
این فرضیه در ایتالیا بود برای توجیه تصمیمات
مهمی که به نفع یووه گرفته میشد و دلیل آن را
هم شرایط روانی میخواندند و اینکه داوران به سمت
بانوی پیر گرایش دارند .البته رسوایی کالچوپولی به
نحو دیگری به این ادعا پرداخت تا قائلین به فرضیه
توطئه بر موضوع مورد نظرشان تأکید کنند .از طرف
دیگر منطق حکم میکند تیمهای تراز اول پنالتیهای
بیشتری به دست آورند چون بیشتر بر بازی تسلط
دارند ،مالکیت توپ بیشتری دارند ،فشار هجومی
بیشتری وارد میکنند و زمان بیشتری را در زمین
حریف میگذرانند.
اما تعداد پنالتیهای یونایتد در این دو فصل و
نیم در تناقض آشکار با این فرضیه است .این تیم از
آغاز فصل  2018-2019در رقابتهای مختلف 48
پنالتی گرفته که  11تا بیشتر از نزدیکترین رقیبش،
یووه است .منچسترسیتی با  30پنالتی در رده دهم
این لیست است ،دو قهرمان اخیر اروپا ،لیورپول
و بایرنمونیخ به ترتیب مشترکا بیست و چهارم (با
 24پنالتی) و مشترکا بیست و پنجم (با  18پنالتی)
هستند .هر سه تیم معروفند به بازی مبتنی بر
پرسینگ و گرفتن توپ در زمین حریف .آنها در این

دو فصل و نیم بیش از هر تیم دیگری در اروپا در نیمه
رقبا صاحب توپ شدهاند.
البته فشار در یک سوم دفاعی حریف به معنای
میزان پنالتی مثل یونایتد یا حتی خطاها نیست .در
میان تیمهایی که بیشترین خطا رویشان صورت
گرفته ،بایرن بیست و هفتم ،لیورپول چهل و ششم
و سیتی پنجاه و هفتم است .یونایتد تیم دهم این
ردهبندی و از نظر خطا در یکسوم دفاعی حریف
پنجم است.
توضیح اینکه دقیقاً چرا آنها با اقتدار در صدر
جدول پنالتیگیرها قرار دارند ،سخت است .آنها نه
زمان زیادی را در محوطه جریمه رقبا سپری میکنند
و نه در مجموع خطای زیادی رویشان میشود .گفته
میشود اساس کار یونایتد که فصل قبل با  14پنالتی
رکورد لیگ برتر در یک فصل را شکست ،بر ضدحمله
است و با بازیکنان سریعی که دارد باعث خطای
بازیکنان حریف میشود.
این بخش جذاب ماجرا است ،به دو دلیل .اول
اینکه یونایتد بدون شک ضدحمالت خوبی میزند
اما در ردهبندی این شاخص در دو فصل و نیم اخیر
پشت سر پاریسنژرمن ،سیتی و حتی ولورهمپتون

قرار دارد .پاریسنژرمن با نیمار و کیلیان امباپه که
از سریعترین و باهوشترین بازیکنان فوتبال هستند،
سلطان گلهای ضدحملهای هستند ( 38گل) اما در
این بازه  15پنالتی کمتر از یونایتد صاحب شدهاند.
دوم ،یونایتد در میان  20بازیکن اول اروپا که در این
مدت بیشترین خطا رویشان انجام شده ،حتی یک
نماینده ندارد اما به طور متوسط در هر  9/2بازی یک
پنالتی گرفته که با فاصله در اروپا باالترین است.
مارکوس رشفورد و آنتونی مارسیال بخشی از
دلیل هستند .آنها در این دو فصل و نیم هر کدام 9
پنالتی گرفتهاند و هیچ تیم دیگری چنین زوجی از این
جهت ندارد .نیمار و امباپه روی هم  15پنالتی و محمد
صالح و سادیو مانه روی هم  14پنالتی گرفتهاند.

شماره 3126

اخبار
لفوبازیاتلتیکوبهخاطرطوفانفلومینا

شهر مادرید از چند روز پیش به خاطر
هجوم یک جبهه هوای سرد موسوم به طوفان
فلومینا به اسپانیا بسیار سرد و برفی است.
سال ها بود شهر مادرید چنین طوفانی به خود
ندیده بود .اتفاقی که باعث شد روز گذشته
فرودگاه باراخاس تعطیل شده و بسیاری از
پروازها لغو شوند .برای مثال هواپیمای حامل
بازیکنان رئال به شهر پامپلونا با  ۴ساعت
تاخیر پرواز کرد.
هواپیمای باشگاه بیلبائو که بازیکنان و
کادر فنی را به مادرید می آورد نیز اجازه نشستن
پیدا نکرد و به بیلبائو برگشت .امروز نیز فرودگاه
شهر مادرید تعطیل بود و به همین دلیل اتحادیه
اللیگا تصمیم گرفت دیدار اتلتیکو مادرید و
اتلتیک بیلبائو بازی بزرگ این هفته را لغو و به
زمانی دیگر موکول کند.
همچنین دیدار رایووایکانو دیگر تیم شهر
مادرید حاضر در دسته دوم فوتبال اسپانیا برابر
میراندا و آلکرکن برابر آلباسته نیز به همین دلیل
لغو شد.
گفته می شود در صورتی که بیلبائو بتواند
فردا صبح به مادرید پرواز کند ،بازی روز یکشنبه
برگزار خواهد شد.

مورینیو مدافع گران قیمت رئال را
می خواهد

ادر میلیتائو مدافع برزیلی تابستان ۲۰۱۹
با قراردادی به ارزش  ۵۱میلیون یورو به رئال
پیوست ولی نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
رئال مادرید پس از چند سال تابستان سال
گذشته تصمیم به تقویت خط دفاعی خود گرفت
و ادر ملیتائو به عنوان مدافع میانی جدید به
خدمت گرفته شد .در واقع میلیتائو قرار بود
رقیبی جدی برای راموس و واران باشد ولی پس
از گذشت یک فصل ،هنوز نتوانسته پاسخگوی
توقعات باشد.
فصل جاری اوضاع برای میلیتائو بدتر
نیز شده است .او تنها  ۲۲۴دقیقه برای
رئال بازی کرده و از ماه اکتبر دیگر او را
در میادین ندیده ایم .او که مدتی درگیر
بیماری کووید ۱۹بود ،در روزهای غیبت
مدافعان اصلی رئال نیز در ایده های زیدان
قرار نگرفت .سرمربی فرانسوی ترجیح داد
روی ناچو و لوکاس واسکز حساب کند و
میلیتائو همواره خارج از ترکیب مانده و
حتی یک دقیقه هم در دو ماه گذشته به
میدان نرفته است .شرایطی که سبب شده
این مدافع برزیلی به ترک رئال فکر کند.
طبق ادعای آاس ،تاتنهام یکی از تیم
های خواهان میلیتائو است و ژوزه مورینیو او
را مدافعی خوب برای تیمش می داند .تاتنهام
تابستان هم پیشنهادی برای جذب میلیتائو به
رئال داده بود که رد شد و اکنون قصد دارد
پیشنهاد جدیدی را ارائه دهد .مصدومیت ماه
نوامبر توبی آلدرویرلد و نوسان های اریک دایر
و داوینسون سانچز باعث شده تا مورینیو به فکر
جذب میلیتائو بفیتد.
مشخص نیست رئال روی میلیتائو چه
قیمتی گذاشته اما برای بازیکنی که  ۵۱میلیون
یورو هزینه در بر داشته و تا  ۲۰۲۴نیز قرارداد
دارد ،قطعا رقمی نزدیک به مبلغ خرید او در نظر
خواهد گرفت.

