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اخبار
گتوزو :به مراتب بهتر شدن در نیمه
دوم ،ساده نیست

گنارو گتوزو ،سرمربی میالن ،از عملکرد
شاگردانش در نیمه دوم بازی مقابل امپولی که
باعث به ثمر رسیدن هر سه گل میالن در این
بازی شد ،تمجید کرد.
گتوزو گفت »:من تا مدتی از تیمم راضی
نبودم .ما محوطه جریمه را به شکل موثر
پر نمیکردیم ،توپ را خیلی کند به گردش
درمیآوردیم و حرکاتمان در زمین صحیح
نبود .من اولین کسی هستم که به خاطر این
مسائل باید سرزنش شود .من بیشتر از هر کس
دیگری مقصر بودم.این تیم جوانی است که
بازیکنان خیلی جالبی در اختیار دارد .ما باید
بتوانیم در تیم روحیه پیروزی بوجود بیاوریم و
این بازی مثال خیلی خوبی از روحیهای بود که
به آن اشاره میکنم .چون بعد از آن نیمه اول
ضعیف ،در نیمه دوم چند برابر بهتر بازی کردن
کار سادهای نیست .ولی تیم ما به خوبی از پس
این کار برآمد».

تقاضای فرجام خواهی چلسی برای
محرومیت فیفا

دووز پیش فیفا اعالم کرد که باشگاه
چلسی را به دلیل زیر پاگذاشتن قوانین در جذب
بازیکنان زیر  18سال ،دو پنجره نقل و انتقاالتی
محروم کرده است.
چلسی نه تنها قادر به جذب بازیکن در
تابستان  2019و زمستان  2020نخواهد بود که
 600هزار فرانک سویئس نیز جریمه شده است.
شوکی بزرگ برای باشگاه متمول لندنی که
تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت .مشابه
این اتفاق پیش از این برای بارسا ،رئال و اتلتیکو
نیز رخ داده بود.
باشگاه چلسی در بیانیهای ناراحتی خود را
از تصمیم فیفا اعالم و هر گونه تخلفی را رد
کرد و عنوان داشت که درخواست فرجام خواهی
خواهد کرد .از طرفی چلسی فیفا را تحسین
کرد که به بازیکنان زیر  18سال توجه دارد و
به همین خاطر با باالترین سازمان فوتبال در این
تحقیق همکاری کرده است.چلسی در ابتدا روی
 92بازیکن مورد تحقیق قرار گرفت .این باشگاه
اعالم کرد :خوشحالیم که فیفا در رابطه با 63
بازیکن تخلفی ندید اما از این که توضیحات
باشگاه را درباره  29بازیکن دیگر نپذیرفت،
عمیقا ناراحتیم.
چلسی امیدوار است که با این درخواست
فرجام خواهی ،محرومیتش به حالت تعلیق در
بیاید و بتواند در تابستان  2019دست به خرید
بازیکن بزند.
در نمونه های مشابه قبلی ،بارسلونا و رئال
توانستند با تعلیق موقت محرومیت شان اقدام به
خرید بازیکن کنند .رئال حتی توانست در ادعای
فرجام خواهی خود پیروز شود و تنها پنجره
زمستانی سال  2018را از دست داد.

انتخاب هواداران بارسا؛ ستاره بعدی
نیوکمپ؟

نشریه کاتاالنی موندو دپورتیوو در یک
نظرسنجی از هواداران بارسلونا خواست تا
مهاجمی که قصد دارند او را در پیراهن بارسلونا
ببیند ،انتخاب کنند .در این نظرسنجی نام 20
بازیکن شماره  9قرار داده شده بود تا هواداران
گزینه مورد نظر را انتخاب کنند.
این لیست شامل برخی گزینه های بالقوه
نظیر هری کین (تاتنهام) ،رابرت لواندوفسکی
(بایرن مونیخ) ،آنتوان گریزمن (اتلتیکومادرید)
و البته نیمار (پاریسنژرمن) هم میشد .اما برنده
قاطع این نظرسنجی ،کیلیان امباپه مهاجم 20
ساله پاریسنژرمن بود که توانست نظر  48درصد
از  46502شرکت کننده را جلب کند.
ستاره فرانسوی اگرچه تنها  20سال دارد،
اما نقشی کلیدی در قهرمانی فرانسه در جام
جهانی  2018ایفا کرد و در این فصل از رقابت
های لیگ یک ،در تنها  19مسابقه موفق شده
 20گل به ثمر برساند .او با گلزنی در پیروزی
 0-2پیاسجی در مقابل منچستریونایتد نقش
مهمی در پیروزی شاگردان توخل در اولدترافورد
داشت و نمایش های او ،از هم اکنون موجب
شده تا امباپه وارث تاج و تخت لیونل مسی و
کریس رونالدو لقب گیرد .در این نظرسنجی
هری کین با کسب  14درصد آرا در رده دوم
قرار گرفت و لوکا یوویچ ،مهاجم صرب آینتراخت
فرانکفورت با  7درصد سوم شد.
به نظر میرسد هواداران بارسا تمایل
چندانی به بازگشت نیمار ندارند چرا که
او-همانند مکسی گومز (سلتاویگو) تنها 4
درصد آرا را از آن خود کرد .روبرتو فرمینو
(لیورپول) و مائورو ایکاردی (اینتر) نیز هر یک
 3درصد رای آوردند .آنتوان گریزمن نیز که
در تابستان به پیشنهاد بارسلونا پاسخ منفی
داده بود ،تنها  2درصد رای آورد .در کنار
گریزمن ،آندره سیلوا (میالن) ،نیکوالس پهپه
(لیل) ،کریشتوف پیونتک (میالن) و تیمو ورنر
(الیپزیش) نیز هر یک  2درصد از آرا را به
خود اختصاص دادند.
کاوانی
ادینسون
لواندوفسکی،
(پاریسنژرمن) ،وسام بنیدر (سویا)،
ریچارلیسون (اورتون) ،پیر امریک اوبامیانگ
(آرسنال) ،بورخا ایگلسیاس (اسپانیول) و ژائو
فلیکس (بنفیکا) هر یک تنها یک درصد رای
آوردند و آرای رافائل لیائو (لیل) حتی به یک
درصد هم نرسید.

ِ
فرصت ساری
فینال جام اتحادیه :اولین و آخرین

چلسی و منچستر سیتی ،فینالیستهای این
فصل ،کنار منچستر یونایتد ،تیمهایی هستند که هر
کدام پنج بار فاتح جام اتحادیه شدهاند ،تورنمنتی
که در حال حاضر با عنوان «کارابائو کاپ» برگزار
میشود .تنها تیمی که بیشتر از سیتی و یونایتد و
چلسی موفق به فتح این جام شده لیورپول است
با هشت قهرمانی.
سیتی فردا شب به عنوان مدافعین عنوان
قهرمانی مقابل چلسی قرار خواهد گرفت.
شاگردان پپ گواردیوال فصل پیش آرسنال را
در فینال شکست دادند تا افتخاری دیگر به
کارنامه درخشانشان در یک دهه اخیر اضافه
کند .در واقع در  ۱۰سال گذشته تنها تیمی که
به اندازه سیتی افتخار کسب کرده همین چلسی
بوده است.
سیتی در پنج فصل اخیر سه بار قهرمان
جام اتحادیه شده ،در حالیکه چلسی سال ۲۰۱۵
و یونایتد سال  ۲۰۱۷این تورنمنت را فتح کرده.
دیگر نکته جذاب فینال فردا اولین رویارویی چلسی
و سیتی در یک فینال معتبر است ،دو تیمی که
از فصل  ۲۰۱۰بدین سو روی هم پنج قهرمانی
لیگ برتر ،سه عنوان جام حذفی ،چهار عنوان جام
اتحادیه و یک قهرمانی چمپیونز لیگ و یوروپا لیگ
به دست آوردهاند .البته تفاوت اینجاست افتخارات
سیتی در این دوران همه در انگلیس بوده ،اما
چلسی دو سال پیاپی موفق به فتح دو تورنمنت
مهم اروپایی شده است.
سیتی و چلسی این فصل سه بار مقابل هم
قرار گرفتهاند .این جدالها از بازی کامیونیتی

شیلد ،بین قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی،
در ابتدای فصل شروع شد و با دو رویارویی در
لیگ ادامه پیدا کرد .آخرین باری که این دو تیم
مقابل هم قرار گرفتند نتیجه شوکهکننده ۰-۶
به سود منچستر سیتی رقم خورد .این شکست
سنگین بود که کار را برای مائوریتزیو ساری
بیش از پیش دشوار کرد .با توجه به شکست او
در جام حذفی مقابل منچستر یونایتد ،آن هم در
خانه ،به نظر میرسد فینال جام اتحادیه آخرین
فرصت ساری برای نجات دادن خودش باشد.
مربی سابق ناپولی که رابطهای صمیمی
با گواردیوال دارد ،تا به حال در طول دوران
مربیگریاش حتی یک جام هم نبرده .در نقطه

مقابل پپ  ۲۰عنوان را در کارنامه خودش میبیند،
از جمله هفت قهرمانی لیگ ،و قهرمانی در چمپیونز
لیگ .مربی سابق بارسلونا و بایرن مونیخ تا امروز
۱۱بار به فینال تورنمنتهای مختلف رسیده و تنها
یک بار در این بازیها شکست خورده .این باخت به
رئال ژوزه
فینال کوپا دل ری در سال  ۲۰۱۱مقابل ِ
مورینیو برمیگردد.
نکته امیدوارکننده اما برای هواداران چلسی
بازی رفت دو تیم در لیگ است .تیم ساری در
این شب با نتیجه  ۰-۲پیروز شد تا اولین شکست
سیتی در این فصل از لیگ برتر را رقم بزند .چلسی،
کنار لیورپول تنها تیمهایی بودهاند که موفق شدند
این فصل دروازهشان را مقابل سیتی بسته نگه

دارند.
یکی از امیدهای اصلی سیتی در فینال فردا
شب بدون شک کوین دبروینه خواهد بود .از سال
 ۲۰۱۵که دبروینه به سیتی پیوست ،هیچ بازیکنی
در جام اتحادیه به اندازه این هافبک بلژیکی گل
نزده .دبروینه آخرین بازیاش برای چلسی ،تیم
سابقش ،را هم در همین تورنمنت تجربه کرد،
بازیای که منجر به شکست آنها در دسامبر
 ۲۰۱۳مقابل ساندرلند ،در مرحله یک چهارم
نهایی شد.
بازیکن کلیدی دیگر سیتی برای دفاع از
قهرمانی جام اتحادیه سرخیو آگوئرو است.
مهاجم آرژانتینی سیتیز نها در  ۱۸رویارویی
با چلسی  ۱۵بار دروازه آ نها را باز کرده .در
واقع تنها تیمی که به اندازه چلسی از آگوئرو
گل خورده نیوکاسل است .آخرین درخشش
آگوئرو مقابل چلسی هم با یک هت تریک در
جریان همان پیروزی  ۰-۶به پایان رسید .با
این وجود مهاجم سابق اتلتیکو مادرید آمار
درخشانی در فینا لها ندارد .او شش فینال
باشگاهی معتبری که تا به حال حضور داشته
تنها موفق به زدن یک گل شده.
خطوط روایی مختلف جدال سیتی و چلسی
جذابیت چند برابری به فینال فردا میدهد .سوت
پایان این بازی میتواند اولین افتخار برای ساری
را رقم بزند ،یا باعث اخراج او از چلسی شود .در
ضمن پیروزی در این بازی برای سیتی امکان فتح
چهارگانه را برای آنها همچنان زنده نگه خواهد
داشت.

نبرد تاکتیکی یونایتد و لیورپول :تفاوت تیم سولشر

بازی رفت منچستر یونایتد و لیورپول در این فصل از لیگ برتر
 ۱-۳به سود شاگردان یورگن کلوپ در آنفیلد به پایان رسید .این
بازی ،در ماه دسامبر ،منجر به اخراج ژوزه مورینیو و آمدن اوله گونار
سولشر به عنوان مربی موقت منچستر یونایتد شد .از این بازی به بعد
بود که یونایتد با رهبری ذخیره طالیی سابقش روند رو به احیای
شگفتانگیزی را پیش گرفت.
وقتی بازی رفت را به خاطر میآوریم ،میبینیم که یونایتد
میتوانست حتی شکستی به مراتب سنگینتر هم بخورد .این بازی
کلی یونایت ِد مورینیو را به نمایش گذاشت.
چکیدهای از وضعیت ِ
مشکل بزرگ آنها در این دوران پست مهاجم مرکزیشان بود .روملو
لوکاکو یا مارکوس رشفورد هرکدام در این پست بازی میکردند به
قدری با بقیه تیم فاصله داشتند که در اکثر مواقع تک و تنها با
مدافعین حریف ،بدون هیچ گزینه مناسبی برای پاس دادن روبرو
میشدند.
یونایت ِد مورینیو با عمق کم و تعداد زیاد دفاع میکرد .یکی از
دالیل اصلی این رویکرد اعتماد نداشتن او به مدافعین مرکزیاش.
پوشش مدافعینشان بیشتر در
بدین ترتیب هافبکها باید برای
ِ
کارهای دفاعی شرکت میکردند و این وضعیت به بعد هجومی تیم
ضربهای بزرگ میزد .البته تیم مورینیو حتی در اجرای این طرح هم
موفق نبود و به ندرت کلینشیت میکرد.
سیستمی که مورینیو ازش استفاده میکرد در نهایت در زمین به
 ۴-۵-۱تبدیل میشد ،سیستمی که در آن لوکاکو یا رشفورد فاصله
زیادی با همتیمیهایشان میگرفتند .در نتیجه وقتی در ضدحمله
حتی پاسی دقیق به آنها میرسید باید یکتنه از پس دو یا سه

مدافع حریف برمیآمدند.
تیم سولشر اما وقتی در مقاطعی از بازیها شکل  ۴-۵-۱را به
خودش میگیرد ،رشفورد که در حال حاضر مهاجم مرکزی اصلی
یونایتد است را نزدیکتر به هافبکهایش میبیند .در واقع یونایتدیها
دست جمعی دفاع میکنند و دست جمعی دست به ضدحمله میزنند.
مثلث خط حمله این تیم که غیر از رشفورد شامل آنتونی مارسیال
و جسی لینگارد میشود ،هماهنگی چشمگیری با هم پیدا کردهاند.
وقتی پل پوگبا به این مثلث اضافه میشود چهار نیروی هجومی
یونایتد نزدیک به هم و با عرض کم بازی میکنند و برتری عددی
پشت باکس حریف ایجاد میکنند .در این شرایط عرض الزم تیم در
بعد هجومی را فولبکها فراهم میسازند ،البته با اتکا به آندر هررا و
نمانیا ماتیچ که در هنگام از دست دادن توپ میتوانند جای خالی این
مدافعین کناری را پر کنند.
با وجود پیشرفت بسیار زیادی که یونایتد با سولشر کرده ،من
انتظار دارم لیورپول در بازی فردا باز هم مالکیت بیشتری نسبت به
میزبانش داشته باشد .سادیو مانه نمادی مناسب از آزادی و روان
بودن تیم کلوپ در بعد هجومی است .او در بازی قبلی آنها در لیگ
روی هر سه گلی که بورنموس زدند نقشی مستقیم داشت و در نقاط
مختلف زمین برای تیمش موثر بود.
مثلث خط حمله لیورپول را همه میشناسیم .اما من فکر میکنم
آنها در خانه یونایتد به جای  ۴-۳-۳با سیستم  ۴-۲-۳-۱به زمین
بروند .این تغییر سیستم که البته کلوپ بارها در این فصل ازش
استفاده کرده لزوما تغییری در نقش مانه ایجاد نمیکند .مانه به عنوان
وینگر  /واید فوروارد چپ هماهنگی بسیار خوبی با اندرو رابرتسون

دارد .میل بیشتر مانه به حرکت به مرکز زمین بهترین فضا را برای
فولبک چپ لیورپول پدید میآورد.
نکته دیگر درباره اهمیت نقش مانه در حضور محمد صالح
است .به خاطر درخشش فوقالعاده صالح در فصل پیش ،به صورت
طبیعی او بیشتر فکر و ذهن مدافعین حریف را به خودش مشغول
میکند و این فضای بیشتری برای فعالیت مانه پدید میآورد .اما دیر
یا زود حریفان متوجه خطری که از سوی مانه تهدیدشان میکند هم
خواهند شد .مانه واقعا فوتبالیست فوقالعادهای است.
مقابل بورنموس دیدیم که چطور لیورپول در جریان بازی قادر
به تغییر سیستم است ،وقتی صالح از مهاجم مرکزی به وینگر راست
تبدیل میشود و روبرتو فرمینو مدام بین نقشهای شماره  ۹و ۱۰
تغییر پست میدهد .این قدرت خط حمله لیورپول و متکی نبودنش
به یک بازیکن و یک سیستم بزرگترین چالش سولشر خواهد بود.

آقای ساری! چلسی ،ناپولی نیست
سه هفته قبل از اینکه فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۹
شروع شود ،باشگاه چلسی یک مربی ایدئولوژیک را
استخدام کرد و به او اجازه داد سه مهره جدید هم
استخدام کند ،اما حاال تیم در همان موقعیتی قرار
دارد که فصل پیش قرار گرفته بود .آیا این اتفاق
غافلگیرکننده است؟
 ۱۴ماه بعد...
پانزدهم ژانویه  ،۲۰۱۷منچسترسیتی در
گودیسونپارک  ۴بر صفر از چلسی شکست خورد
که بدترین لحظات پپ گواردیوال از زمان حضورش
روی نیمکت سیتیزنها بود .سیتی دومین گل
را در دقیقه  ۴۷دریافت کرد و این گل خیلی
زود آنها را به سمت یک باخت پیش برد .این
شکست منچسترسیتی را از جمع  ۴تیم باالی
تیم گواردیوال متحمل پنجمین
جدول خارج کرد و ِ
باخت خودش شد .درست مثل عملکرد سیتی
درون زمین ،عکسالعمل رسانهها هم گواردیوال را
عصبانی کرده بود .موفقیت پپ گواردیوال زیر سؤال
رفته بود ،اما او به تواناییهای خاص مهرههای
کلیدیاش ایمان داشت .گواردیوال به نوعی متهم
شده بود که از فلسفه خودش عقبنشینی نمیکند
و سؤالی پیش میآمد مبنی بر اینکه «اگر بازیکنها
به سیستم مورد نظرش نمیخورند ،نباید آن را
تغییر دهد؟»  ۱۴ماه بعد پپ گواردیوال اعتراف کرد
که آن روزها از آیندهاش میترسیده است.
سیام ژانویه  ،۲۰۱۹چلسی در ورزشگاه
ویتالیتی از بورنموث  ۴گل دریافت کرد .این
بدترین لحظه مائوریتسیو ساری از زمان شروع
کارش در چلسی بود .چلسی دومین گل را در
دقیقه  ۴۷دریافت کرد و خیلی زود به استقبال
یک باخت رفت .باخت برابر بورنموث پنجمین
شکست آبیهای لندن در این فصل بود .همانطور
که عملکرد چلسی نگرانکننده بود ،عکسالعمل
رسانهها هم ساری را عصبانی میکرد .موفقیت
ساری زیر سؤال رفته است ،اما او هنوز به تیمش
ایمان دارد .ساری متهم است که از فلسفهاش حاضر
نیست دست بکشد ،در حالی که برخی بازیکنها به
این سیستم نمیخورند ۱۴ .ماه بعد ...حاال مشخص
نیست  ۱۴روز بعد مربی ایتالیایی همچنان سرمربی

چلسی باشد ،چه رسد به اینکه  ۱۴ماه بعد درباره
این روزهای بحرانی چلسی با ساری صحبت شود.
چلسی مثل سیتی؟
شاید این مقایسه چندان هم منطقی نباشد.
در هر صورت باشگاه منچسترسیتی یک برنامه
طوالنیمدت با پپ گواردیوال داشت و این مربی
کارهای بزرگی در راستای رسیدن به اهدافش
انجام داد .باشگاهی با چشمانداز بلند هم تردیدی
در حفظ جایگاهش نخواهد داشت و تالش میکند
اهدافی که ترسیم کرده را پیش ببرد .با وجود
عملکرد ضعیف سیتی در فصل نخست با گواردیوال
هیچ بازیکنی را پیدا نمیکردید که اعتقادش را به
گواردیوال از دست داده باشد .ساری هم در تالش
برای ایجاد یک فضای مشابه است ،اما گزارشهایی
که اخیرا ً در رسانهها منتشر شده حاکی از نارضایتی
چند ستاره از روش کار مربی ایتالیایی است ،اما
ساری میتواند ادعا کند گواردیوال راه سادهای
برای رستگاری داشته چراکه مطمئناً سیتی هم
تیم قویتری از چلسی داشت و نسبت به لندنیها
آن زمان در مسابقات کمتری رقابت میکرد .تیم
گواردیوال در نهایت آن فصل میانگین امتیازیاش
را به  ۰۵/۲برای هر بازی رساند و در رده سوم
جدول قرار گرفت .چلسی در حال حاضر به طور
متوسط  ۹۲/۱امتیاز به ازای هر بازی گرفته و تیم

ششم جدول است.
اشتباهات ساری
ساری در شرایطی نیست که نتوانیم او را در
میانههای فصل سرزنش کنیم و ممکن است در صورت
شکست در فینال جام اتحادیه برابر منچسترسیتی و
همچنین جدال با تاتنهام در لیگ برتر از کار برکنار
شود .او  ۲مرتبه علناً در کنفرانسهای خبری
بازیکنانش را سرزنش کرده است ،حرکتی که وقتی
مورد احترام هستید خطرناک به نظر میرسد .با
این حال خود این مربی حاضر نیست بیشتر از ۱۰
دقیقه به کالوم هادسون اودوی که محصول باشگاه
است و عملکرد بسیار خوبی داشته در لیگ برتر
بازی بدهد .ساری هم تابستان مهرههای کلیدی
جدید تیمش را از بین بازیکنهایی انتخاب کرد که
کام ً
ال از فلسفه بازی کردن در انگلیس دور بودند
و برای سازگار کردن آنها زمان بیشتری نیاز بود.
گواردیوال هم در نخستین تابستانی که به سیتی
آمد جان استونز ،لروی سانه ،ایلکای گوندوغان و
کلودیو براوو را به خدمت گرفت که برخی خریدهای
اشتباه باعث شد او بعد از آن  ۲۶۰میلیون پوند دیگر
برای جذب بازیکنان مورد نظرش هزینه کند .ساری
هم ژورژینیو را برای پیاده کردن سیستمی که در
خط میانی در ناپولی داشت به استمفوردبریج آورد.
کپا آریساباالگا جای تیبو کورتوآ را گرفت و متئو

کواچیچ از رئالمادرید قرض گرفته شد .بازیکنهایی
که هیچکدام سابقه بازی در لیگ برتر را نداشتهاند.
ساریبال بیدوام
ترکیب چلسی برای هدفی که ساری در نظر
داشت مناسب نبود .مارکوس آلونسو افت فاحشی
کرده و در این دیدگاه تاکتیکی فاجعه بوده است.
او در واقع وظایفی را در چلسی دارد که ساری
در ناپولی از ما ِرک همشیک میخواست .ادن آزار
در چلسی همان نقش دریس مرتنس در ناپولی را
اول چلسی هم همیشه روی فرم
دارد ،اما ستاره ِ
نبوده است .در واقع اگر ادن آزار یا انگولو کانته
آماده نباشند چلسی به مشکل میخورد .در واقع
تکیه کردن به توانایی برخی بازیکنهای محدود
تیم را به نابودی خواهد کشاند .برخی اعتقاد دارند
ساری در تهییج مهرههایش برای ارائه بهترین
عملکرد خودشان ناتوان است .نمایشی که ماه
دسامبر چلسی برابر منچسترسیتی داشت دیگر
تکرار نشد .در آن بازی کانته در نقش بازیکن خالق
و گلزن ظاهر شد و ادن آزار هم در نقش مهاجم
کاذب هر دو گل تیمش را پایهگذاری کرد .این یکی
از کاملترین نمایشهای چلسی بود که نخستین
شکست سیتی از ژانویه  ۲۰۱۷هم محسوب میشد
که در آن گلی به ثمر نرساند .نمونهای عالی از
سبک بازی مربی ایتالیایی معروف به «ساریبال»
که دوامی نداشت ،اما نمیتوان شرایط فعلی ساری
را با گواردیوال  ۱۴ماه قبل مقایسه کرد .ساری
هرگز در اینکه همان سبک بازی ناپولی را در
چلسی پیاده کند ،تردید نکرد که این طرز فکر
اشتباه بود .در واقع او اشتباههایی را تکرار میکند
که باعث شد فصل  ۲۰۱۵-۲۰۱۶قهرمانی در سری
ِ
دست پارتنوپی برود .البته مشکالت چلسی به
 Aاز
رفتارهای اشتباه باشگاه و توقع بازخورد کوتاهمدت
هم برمیگردد .موفقیتی که با ساری قطعاً حاصل
نخواهد شد .اگر باشگاه چلسی میخواهد پروژه
طوالنیمدتی با این مربی ایتالیایی داشته باشد باید
قید تصمیمگیری روی فینال جام اتحادیه و حتی
ادامه فصل را بزند .شاید بهترین راه برای ادامه کار
با ساری این باشد که او و باشگاه روی لیگ اروپا
تمرکز کنند.

شماره 2682

اخبار
درخشش مسی این بار بیرون
مستطیل سبز

ستاره آرژانتینی بارسلونا در سالهای
اخیر یکی از پیشگامان مبارزه با سوء تغذیه و
آلودگی آب در آفریقا بوده است .بنیاد خیریه
لیونل مسی مبلغ  ۲۰۰هزار یورو را برای کمک
به صندوقهای پروژه یونیسف در کنیا اختصاص
داده است و این مبلغ برای ساختن یک پمپ آب
و تهیه غذا برای کودکان کنیایی خرج خواهد
شد .با انجام این پروژه بیش از  ۲۰۰۰نفر از
جمله کودکان در خانه و مدارس ابتدایی خود
به شکل روزانه دسترسی به آب سالم خواهند
داشت .این کودکان در این شرایط در هر روز
در مدرسه دو لیتر آب سالم دریافت کرده
و حمامهای جدیدی نیز برای بهبود شرایط
بهداشت آنها نیز ساخته خواهد شد .همچنین
حداقل  ۴هزار مکمل غذایی برای حل مشکالت
گرسنگی موجود در منطقه نیز بین مردم توزیع
میشود .در ماه ژانویه تا آگوست تخمینها
حاکی از مشکالت غذایی بیش از  ۵۸هزار نفر در
کنیا بوده و در حال حاضر نیز بیش از  ۵۴هزار
کودک زیر  ۵سال از سوء تغذیه در کنیا رنج برده
و از خدمات الزم برای درمان خود بی بهره اند.

در رئالمادرید همه چیز را گردن
گرت بیل میاندازند!

سابق
مهاجم
برباتوف،
دیمیتار
منچستریوناینتد ،معتقد است گرت بیل
باید رئال مادرید را ترک کند.برباتوف گفت:
«هر چیزی در رئال مادرید بد پیش می رود
گرت بیل را بابت آن شماتت می کنند و این
عادالنه نیست .وی در همین فصل نیز در 30
بازی موفق به زدن  12گل شده و آمار ضعیفی
نداشته است .اگر گرت بیل احساس می کند
در برنابئو به اندازه کافی مورد تقدیر قرار نمی
گیرد باید این تیم را ترک کند.احتمال بازگشت
گرت بیل به تاتنهام؟ من مطمئن نیستم تاتنهام
بتواند بیش از  100میلیون پوند برای جذب یک
بازیکن پرداخت کند اما گرت بیل یک استعداد
بزرگ در سطح جهانی است که می تواند برای
هر تیمی بازی کند».
برباتوف همچنین در مورد احتمال حضور
زین الدین زیدان در چلسی گفت« :چلسی رختکن
قدرتمندی دارد اما زمانی که شخصیتی مانند
زیدان در رختکن باشد همه به طور خودکار به وی
احترام خواهند گذاشت و وی می تواند عامل انتقال
بسیاری از ستاره های بزرگ به این تیم باشد».
فرناندو تورس:

از اتلتیکو رفتم تا پولدار شوند!

فرناندو تورس ،ستاره اسپانیایی و سابق
اتلتیکومادرید ،در مورد دالیل ترک این تیم در
سال  2007سخن گفت.فرناندو تورس گفت« :در
آن زمان هیچ طرح یا ساختار و به طور کلی هیچ
اتفاق مهمی در باشگاه وجود نداشت ،اما به نظر
من همه چیز در فوتبال باید حول محور تیم باشد
نه یک بازیکن .به همین دلیل در آن مقطع من
احساس می کردم که من مرکز ثقل همه اشتباهات
در باشگاه هستم و می دانستم این جدایی برای
من خوب ،اما بیشتر به سود باشگاه خواهد بود.در
آن مقطع شرایط به شکلی بود که حتی اگر من از
مدیران باشگاه می خواستم سکویی را در ورزشگاه
به نام من اختصاص دهند ،این اتفاق رخ می داد.
اتفاقاتی در مورد من رخ می داد که به باشگاه آسیب
می زد و باعث می شد آنها بودجه ای کمتر برای
جذب بازیکن در اختیار داشته باشند».

اعتراض به «دست خدای» چیچاریتو

وستهام و فوالم در هفته بیست و هفتم لیگ
برتر در زمین وستهام به مصاف هم رفتند .فوالم در
دقیقه  3با گل رایان بابل از حریف پیش افتاد ولی
در دقیقه  29خاویر هرناندز با دست دروازه مهمان
را باز کرد و گل او از سوی داور مورد پذیرش قرار
گرفت .این گل که با خطای هند به ثمر رسید باعث
شد جیمی کاراگر ،کارشناس شبکه اسکای در زمان
پخش بازی از هرناندز به عنوان متقلب باید کند
تا این اتفاق به یکی از خبرسازترین اتفاقات این
هفته لیگ برتر انگلیس تبدیل شود .جیمی کاراگر،
کارشناس شبکه اسکای در این باره گفت »:هرناندز
دقیقاً میداند که چکار میکند .او توپ را با دستش
وارد دروازه میکند .بله این تقلب است .او دقیقاً
میداند که چکار میکند .اما  VARباید این صحنه
را به راحتی تشخیص میداد .هند هرناندز کامال
واضح بود و باعث شد روند بازی تغییر کند .البته
داور بازی را نمیتوان مقصر دانست چون دید خوبی
نسبت به صحنه ندارد».

حمایت ویژه گواردیوال از سرمربی چلسی

پپ گواردیوال ،سرمربی اسپانیایی سیتی ،به
حمایت از همتای خود در چلسی پرداخت.
گواردیوال گفت« :شرایط من و ساری کمی
متفاوت است زیرا در فصل اول حضور من در
سیتی ،باشگاه در مورد من تردیدی نداشت و
هرگز در رسانه ها بحثی از اخراج من نشد .اما
تنها بعد از دو یا سه نتیجه ضعیف ،رسانه ها خبر
از احتمال اخراج آنتونیو کونته از چلسی دادند و
این برای من خیلی عجیب بود زیرا او چند ماه
قبل با چلسی موفق به فتح لیگ برتر شده بود.هر
بار برابر تیم های ساری قرار گرفته ام ،چه هنگام
پیروزی و چه هنگام شکست ،کیفیت حریف را
تحسین می کردم .وقتی بازی سیتی و چلسی
را مجدد می بینم ،معتقدم آنها فوق العاده بازی
کرده اند و کادر فنی نیز نظری مشابه داشتند».

پس از استفاده از بستهای فلزی ،با استفاده از کف صابون اطمینان حاصل نمایید
که گاز از محل اتصال و یا از بدنه خود شیلنگ به بیرون نشت نمی کند.
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