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اخبار
بازیکنان تأثیرگذار ژانویه؛ درخشش
بدون هزینه

فصل نقل و انتقاالت زمستانی ۲۰۲۱
آنچنان رونق نداشت و مثل سالهای گذشته
پرحرارت نبود .دلیلش هم مشکالت مالی
باشگاهها بهخاطر شیوع ویروس کرونا بود.
باشگاهها تمایلی به فروش بازیکنان خود در
زمستان نداشتند و اکثر جابهجاییها موقت و
قرضی بود .با این وجود در همین مدت زمان کم
چندین بازیکن توانستند به خوبی کیفیت خود
را در تیم جدیدشان نشان دهند.
لوکا یوویچ

لوکا یوویچ پس از طلسم ناخوشایند حضور
در رئالمادرید در حال حاضر با باشگاه اینتراخت
فرانکفورت همکاری میکند .این مهاجم
صربستانی تا پایان فصل با قراردادی قرضی
به اینتراخت نقل مکان کرده و دوباره کیفیت
خود را پیدا کرده است .یوویچ در  ۶بازی برای
تیم آلمانی به میدان رفته و  ۳بار گلزنی کرده
است .یعنی بیشتر از تعداد گلهایی که او در یک
سال و نیم در رئالمادرید به ثمر رسانده است.
فرانکفورت در حال حاضر در جدول بوندسلیگا
سوم است و  ۳امتیاز باالتر از بایر لورکوزن و
 ۶امتیاز باالتر از دورتموندکه به ترتیب پنجم و
ششم هستند دارد.
فیکایو توموری

توموری قبل از اینکه به طور قرضی در تیم
میالن بازی کند در چلسی بود .او تاکنون تأثیر
خوبی روی سرمربی تیم استفانو پیولی گذاشته
است .توموری وقت زیادی نداشت تا با محیط
جدیدش سازگار شود زیرا سیمون کیائر مدافع
میالن انتخاب اول پیولی بود که البته در دربی
میالن مصدوم شد .توموری در اولین بازی خود
عملکرد فوقالعادهای داشت .او از زمان اولین
حضور خود در دربی میالن ،در هر بازی برای
روسونری ظاهر شده و به طور مداوم در حال
پیشرفت است .میانگین دو تکل قطع توپ در هر
بازی در سری  Aتا اینجا بسیار خوب است و اگر
نمایشهای خوب خود را ادامه دهد ممکن است
گرت ساوت گیت را مجبور به انتخاب او برای
یورو در این تابستان کند.
پاپو گومس

اتفاقی که برای پاپو گومس در آتاالنتا رخ داد
باعث شد بسیاری از هواداران این باشگاه شوکه
شوند زیرا مشاهده کردند که یکی از ستارههای
تیم به طور ناگهانی و دائمی آنها را ترک میکند.
نمایشهای پرهیجان و تأثیرگذار گومس در نقش
هافبک هجومی باعث تحسین بسیاری از طرفداران
فوتبال به ویژه آتاالنتا شد .او یکی از اعضای اصلی
تیم آتاالنتا بود که در فصل گذشته به یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان راه یافت و قسمت مهمی از
نحوه کار سیستم گاسپرینی بود .او در نهایت با
سرمربی تیم به اختالف خورد و به این معنی بود
که با قیمتی ارزان به سویا پیوست و شروع خوبی
در اندلس داشت .در سن  ۳۳سالگی خیلیها انتظار
نداشتند که گومس حداقل بالفاصله تأثیرش را در
تیم بگذارد اما یک گل خیرهکننده و یک نمایش
خوب در اولین بازیاش برای سویا در برابر ختافه
تقریباً همه پیش داوریها را رد کرد.
سباستین آلر

آلر و یکی دیگر از بازیکنان این لیست یعنی
لوکا یوویچ زمانی همکاری خوبی در فرانکفورت
داشتند .برای هواداران تیم واقعاً سخت بود که این
دو به لیگهای مختلف رفتند و با هم افت کردند.
آۀر مانند یوویچ نتوانست در وستهم یونایتد تأثیر
بگذارد .با این حال آلر یکی از بهترین بازیکنان لیگ
هلند از زمان پیوستن به آژاکس بوده و  ۳بار گلزنی
کرده و  ۵پاس گل داده است .این آمار فقط نشان
میدهد که چقدر بد از او در وستهم استفاده میشد.
مهاجم سابق اینتراخت با همتیمیهای جدید خود
در آژاکس درک خوبی ایجاد کرده و از مزایای بازی
در یک ترکیب هجومی مقتدر و مالکانه بهره میبرد.
دمارای گرای

گرای از لسترسیتی خارج شد و در ماه ژانویه با
هزینه قابل توجهی به بایر لورکوزن رفت .گرای که
یک بازیکن بااستعداد و خوب بود ،هرگز نتوانست
به طور مداوم در لستر تأثیر بگذارد .این وینگر
اولین بازی خود را برای لورکوزن انجام داده ،و با
یک گل و یک پاس گل همگان را تحت تأثیر قرار
داده است .نمایشهای پر انرژی و حمالت گرای از
جناحین به لورکوزن کمک میکند تا حریفان را در
فاز دفاعی اذیت کند .او میتواند در نیمفصل دوم
نقشی اساسی در موفقیت تیم داشته باشد.

شماره 3156

هم قهرمانی در اللیگا رامی خواهیم و هم چمپیونزلیگ؛

مندی :تا پای مرگ با زیدان هستم

فرالن مندی در نوجوانی نزدیک به یک سال
به دلیل مصدومیت جدی لگن از فوتبال دور بود.
او که فوتبال خود را از آکادمی هاوره آغاز
کرده بود ،در لیون شکوفا شد و اکنون یکی از مهره
های اصلی زین الدین زیدان در رئال مادرید است.
پیشاپیش سفر لوس بالنکوس به برگامو برای
دیدار با آتاالنتا در چارچوب چمپیونزلیگ ،مندی
در مصاحبه ای با مارکا راجع به گذشته ،حال و
آینده اش در فوتبال صحبت کرده است.
 از آتاالنتا چه انتظاری داری؟ تیمیفوقالعاده هجومی است؟
من بازی آنها را دیده ام .آنها گل های زیادی
می زنند ،مخصوصا در خانه .آنها به دنبال نبرد های
تک به تک هستند.
یعنی انتظار داری بازی سختی باشد؟بله .ما می دانیم که آنها قرار است مثل همیشه
حمله کنند و ما باید بتوانیم خوب دفاع کنیم ،اما
تالش هم خواهیم کرد تا خود را به محوطه جریمه
آنها برسانیم.
در این مقطع از چمپیونزلیگ ،به خاطرمصدومیت های فراوان در رئال مادرید ،بیشتر
نگرانی؟
نه ،حداقل من که نگران نیستم .ما باید با
نفراتی که داریم به کار خود ادامه دهیم و با همین
نفرات به دنبال کسب نتایج خوب باشیم.
آیا رئال مادرید همچنان از بخت هایاصلی قهرمانی است؟
رئال مادرید ،رئال مادرید است .این پیراهن به
شما چیزی می دهد .ما به آنجا می رویم که بازی
خوبی داشته باشیم و پیروز شویم .واضح است که
تالش خواهیم کرد گل بزنیم ،اما کلید موفقیت
تمرکز داشتن است.
در غیاب کریم بنزما گلزنی از قبل همسخت تر خواهد شد؟
درست است ،ما باید به نبال راه حلی برای
گلزنی باشیم ،اما باید بدون او هم ادامه دهیم .هیچ
انتخاب دیگری نداریم.
پس از اینکه به رئال مادرید پیوستی،آمادگی بنزما تو را سورپرایز نکرد؟
او استایل بسیار خاصی دارد .او همیشه به
دنبال راه حل های فوق العاده است .او یک گلزن
ذاتی است .وقتی او را در تمرین ها یا در مسابقات
تماشا می کنم خیلی با چیزی که وقتی در فرانسه
بودم از تلویزیون می دیدم متفاوت است.
در رئال مادرید خوب جا افتاده ای ،تیمملی فرانسه هدف بعدی است؟
بله .البته .این چالش بعدی من است .اینجا
سخت تالش می کنم تا بتوانم برای فرانسه بازی
کنم ،اما این تصمیم سرمربی است.
آیا یورو  2020هنوز رویای در دسترسیاست؟
مطمئنا .صادقانه بگویم این یک رویا است و
من امیدوارم که آنجا حاضر باشم.

آیا حس می کنی ارتباط خاصی بینرئال مادرید و چمپیونزلیگ وجود دارد؟
چمپیونزلیگ چمپیونزلیگ است .هیجان و
آدرنالین بیشتری در این رقابت ها نسبت به اللیگا
وجود دارد.
آیا توانایی تو در فائق آمدن برمصدومیتی جدی در سن بسیار پایین به تو
روحیه ای ویژه داده است؟
این تجربه به من این قدرت را داد که هرگز
سپر نیندازم ،هرگز تسلیم نشوم ،همیشه بخواهم که
برگردم و همچنین اراده بسیار زیادی داشته باشم.
چه زمانی فکر کردی که می توانی بهباالترین سطح در فوتبال برسی؟
در هاروه و در اولین سال بازی ام به عنوان یک
بازیکن حرفه ای .من توانستم یک فصل بازی کنم
و وقتی در لیون شروع به پیشرفت کردم ،فکر کردم
که می توانم از این هم فراتر بروم.
و بعد از سه سال بازی در لیون رئالمادرید با تو تماس گرفت .چطور بود؟
نمی توانی به باشگاهی مثل رئال مادرید نه
بگویی و من واقعا از تصمیم خودم راضی ام.
آیا از انتقاداتی که نسبت به رئال مادریدو زیدان می شود تعجب کرده ای؟

من شایسته احترام بیشتری بودم؛

سوارز :بارسا به من گفت برای بازی در اینجا پیری

سوارز در سپتامبر سال گذشته از بارسلونا جدا
شد و به اتلتیکو مادرید پیوست ،انتقالی که لیونل
مسی آن را دیوانه وار خواند .ستاره اوروگوئه ای
توانسته با گلزنی در اتلتیکو مادرید نقش پررنگی
در صدرنشینی این تیم در اللیگا داشته باشد و
ثابت کند بارسلونا در تصمیم خود بر جدایی از او
اشتباه کرده است.
مهاجم  34ساله اتلتیکو مادرید در محیط
جدید خود بسیار راضی و خوشحال است ،اما تایید
می کند که جابهجا کردن خانواده اش بسیار دشوار
بوده و همچنین هنوز از اینکه به او گفته اند زیادی
پیر است ،آزرده و ناراحت است.
سوارز گفت« :چیزی که واقعا من را آزرد این
بود که به من گفتند پیرم و دیگر نمی توانم در
سطح باال فوتبال بازی کنم و برای بازی در یک
تیم بزرگ آماده باشم .این چیزی بود که دوست
نداشتم».
سوارز معتقد است که آمار او به خوبی سطح
باالی فوتبال و توانایی اش را نشان می دهد.
سوارز افزود« :اگر من برای سه یا چهار فصل
در آن باشگاه هیچ کاری نکرده بودم ،این تصمیم
را درک می کردم .اما هر سال در بارسا من بیش
از  20گل در هر فصل زدم .من همیشه آمار خوبی
داشتم ،فقط لئو از من بهتر بود.

امروز می توانیم ببینیم که بازی کردن در
بارسا آسان نیست ...بسیاری از بازیکنانی که با
آنها قرارداد بستند نتوانستند در سطحی که از آنها
انتظار می رفت ظاهر شوند.
من اما شش سال در بارسلونا بازی کردم و
سطح باالی خودم را حفظ کرده و همان عملکردی
را نشان دادم که از من انتظار می رفت.
اوضاع در بارسا عوض شده بود و باشگاه به
تغییرات نیاز داشت .من هم این را پذیرفتم .تنها
چیزی که مرا آزرد شیوه ای بود که این جدایی
اتفاق افتاد .فکر می کنم که من شایسته احترام
بیشتری بودم.
این تصمیمی بود که من نمی توانستم جلوی
آن را بگیرم .احساس کردم دیگر روی من حساب
نمی کنند ،پس من هم با غروری که دارم به خودم
گفتم که به راهم ادامه می دهم و ارزشم را به
آنها نشان خواهم داد .به همین دلیل بود که فکر
رفتن به اتلتیکو مادرید که تیمی رقابتی است ،مرا
متقاعد کرد».
سوارز در اتلتیکو مادرید تا مقطع کنونی فصل
 16گل به ثمر رسانده و آنها با سه امتیاز اختالف
صدرنشین اللیگا هستند .البته این تیم در هفته
های اخیر دچار افت شده و تنها در یک بازی از
چهار بازی گذشته خود پیروز شده اند.

راستش را بگویم من زیاد روزنامه ها را نمی
خوانم .من تا پای مرگ با زیدان هستم و ما همه
حقیقتا از او حمایت می کنیم .او به نظر راحت می
رسد .اما ما واقعا توجهی به چیزهایی که مردم می
گویند نداریم.
آیا از انتظاراتی که از رئال مارید دارندتعجب نکرده ای؟
صادقانه بگویم این موضع مرا شگفت زده
کرده .فکر نمی کردم اینقدر انتظارات باال باشد.
می دانستم که در رئال مادرید همیشه باید پیروز
شوی اما انتقادات ...هرچند من همیشه نمی فهمم
که آنها چه می گویند ،اما وقتی که شکست می
خوریم همیشه یک لحنی وجود دارد .اگر ببازی
آنها در همه چیز اغراق می کنند و این مرا شوکه
کرده است.
هنوز می توانید در اللیگا قهرمانشوید؟
چرا که نه؟ ما اختالف امتیاز با صدر جدول را
به سه امتیاز کاهش دادیم و هنوز بازی های زیادی
پیش رو داریم و می خواهیم اللیگا را ببریم.
در رختکن رئال مادرید با چه بازیکنیبیش از همه صمیمی هستی؟
با بازیکنان فرانسوی که داریم زیاد شوخی می

کنم اما با لوکا مودریچ و کاسمیرو هم خوب کنار
می آیم .با همه واقعا خوبم .لوکا شوخی کردن را
دوست دارد.
به ادن هازارد توصیه ای نکرده ای کهچطور از شر مصدومیت های پیاپی خالص
شود؟
وقتی یک هم تیمی مصدوم می شود ،برای
همه سخت است .ما از او حمایت می کنیم .حالش
را می پرسیم .فکر می کنم که او به خوبی از این
مصدومیت بهبود پیدا کند و بازگردد .به خاطر
خودش امیدوارم که این اتفاق بیافتد.
می توانی رئال مادرید را بدون راموستصور کنی؟
نمی دانم چه بگویم .چیزی در این باره نمی دانم.
چه چیزی را بیش از همه در مورد رئالمادرید دوست داری؟
اراده به بردن ،سانتیاگو برنابئو ...هر چند
خیلی وقت است در برابر هوادارانمان بازی نکرده
ایم .اما میل و اشتیاق به پیروزی چیزی است که
من بیش از همه دوست دارم.
قهرمانی در اللیگا یا چمپیونزلیگ؟هر دو .هر دو سخت هستند اما من هر دو را
انتخاب می کنم.

اخبار
آنجلوتی؛ بازگشت به تنظیمات کارخانه

هیچکس بهاندازه کارلو آنچلوتی سابقه
حضور در داربیهای معروف فوتبال را ندارد.
او در  11شهرآورد معتبر دنیا مربیگری
کرده است؛ شامل الکالسیکو (رئالمادرید -
بارسلونا) ،داربیایتالیا (یوونتوس  -اینترمیالن)،
داربی دالمدونینا (میالن  -اینتر) ،داربی لندن
یا شمال لندن (چلسی  -آرسنال  /تاتنهام)،
لوکالسیک (پاریسنژرمن  -مارسی)،
درکالسیکر (بایرنمونیخ  -دورتموند) ،دالموله
(یوونتوس  -تورینو) ،دلسوله (ناپولی  -رم)،
دالامیلیا (پارما  -بولونیا) و مرسیساید (اورتون
 لیورپول) .سرمربی ایتالیایی تیم اورتون آخرینداربیاش را هم برد .این در حالی است که
لیورپول در 23بازی اخیر خود مقابل اورتون
در همه رقابتها شکست نخورده بود؛ 11برد
و 12تساوی .در 10سال گذشته سابقه نداشت
اورتون در داربی مرسیساید در آنفیلد گل اول
را به میزبان بزند و در 21داربی آخر هم اورتون
هیچوقت زننده گل اول نبوده .پس از 20سال
و از سال1999بهاینسو این نخستین برد لیگ
برتری اورتون در شهرآورد شهر بندری لیورپول
بود که همه اینها مرهون هنر آنچلوتی است.
کورتیس جونز و اوزان کاباک ،بازیکنان ترکیب
اصلی لیورپول در این بازی آخرین باری که
اورتون موفق شده بود لیورپول را در آنفیلد
شکست بدهد حتی دنیا نیامده بودند .با این برد
تعداد بردهای اورتون در داربیها به عدد67در
برابر 95برد لیورپول رسید.
تیرهروزیهای لیورپول همچنان ادامه دارد.
انگار لیورپول که با یورگن کلوپ به دوران اوج
برگشته بود،دوباره به تنظیمات کارخانه برگشته
و شاید 30سال دیگر هم باید برای تکرار قهرمانی
لیگ صبر کند .آنها هر 4بازی آخر خانگی خود
را با شکست به پایان بردهاند که نزدیک به
100سال چنین اتفاقی برای یک مدافع عنوان
قهرمانی نیفتاده بود (98سال پیش برای اورتون
قهرمان) .قبل از این 4شکست خانگی ،کلوپ
و بازیکنانش در 68بازی خانگی پیاپی شکست
نخورده بودند .مصدومیتهای خط دفاع لیورپول
تمامی ندارد .در بازی رفت مقابل همین اورتون
بود که روی خطای وحشتناک و مستحق کارت
قرمز جردن پیکفورد ،دروازهبان ملیپوش اورتون
ویرجیل فاندایک بهشدت مصدوم شد و فصل را
از دست داد .در بازی برابر لیورپول هم جردن
هندرسون که بهاجبار در مرکز خط دفاعی بازی
میکرد توسط دوکوره مصدوم و از بازی خارج
شد .کلوپ تاکنون 3مدافع وسط اصلیاش شامل
ویرجیل ،جو گومز و ماتیپ را بهدلیل مصدومیت
و برای مدتی طوالنی از دست داده و هافبکهای
دفاعیاش یعنی هندرسون و فابینیو و نبی کیتا
را هم که در غیاب مدافعان مصدوم در خط
دفاعی به بازی گرفته شده بودند یا میتوانستند
در این پست به میدان بروند ،بهدلیل مصدومیت
از دست داده است.

