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اخبار
اریک کانتونا؛ مردی از جزیرهی
شیطان گریخته

مهدی یزدانیخرم

مدیون «یاغی»هاست .یاغیها همیشه
جهان
ِ
چیزی به حافظهی جهان اضافه کردهاند حال در
هر وضع و جایگاهی بوده باشند .از نویسندهگان
نوگرا تا قهرمانهای فوتبالی .یاغیها همیشه برای
مقابل جمع شناخته
ما با ایدهی مشهور یک نفر
ِ
میشوند .حتا اگر در یک جمع هم بوده باشند
هویت خود را به کل تحمیل میکنند .آنها نظم
موجود را بر ه م میزنند و گاهی هنجارهای عرفی و
اخالقی را هم میشکنند.برای نسل من ،برای آنها
که کمی فوتبالیتر بودند اریک کانتونا چنین بود.
فرانسوی بیمباالتی که انگار از انتهای رمانهای
امیل زوال خود را به الدترافورد رسانده بود .خشن،
بیمباالت و قانونگریز .با پیراهنی روی شورت
و یقهی باالزدهاش .با غروری که حتا در بدترین
روزهایاش هم کم نمیشد .کانتونا مردی بود از
جنس قلدرهایی که در رمانهای گوتیک در شب
ِ
پاریس یکتنه مقابل گروهای میاستادند .چیزی
شبیه ژانوال ژان هوگو .بعد فوتبالاش هم که به
کار سینما و تئاتر مشغول شد نشان داد جنس این
یاغیگری متفاوت بوده .وقتی دروازهی لیورپول
را باز میکرد یا نیوکاسلیها را اسیر خونسردی
تکنیکاش نه یک فوتبالیست صرف که قهرمانی بود
انگار که میخواست چیزی فراتر از فوتبال را روایت
کند .وقتی تماشاگر خودی و غیر خودی را کتک
میزد و محروم میشد باز ته دلمان غنج میرفت
شاید ،برای من که غرق قهرمانهای خستهی
ادبیات ناتورالیستی و رئالیستی بودم در آن سالها
تجسم ارادهی معطوف به فردیتاش
اریک کانتونا
ِ
بود .از جنس یاغیهایی چون پل گاسکوین نبود،
بیشتر میخورد جانشین آن مرد رامنشدنی جرج
ب ِست فقید باشد ،نزدیک به مارادونا .یاغیای بود که
از بودناش لذت میبرد .و برای همین شمایلاش
در حافظهها ماند .شمایلی که در دنیای رامشدهی
امروز ناآرام بود .در دوران اخالقسازی گاه علیه
اخالق میشورید و در عینحال ابایی هم از این
اتفاق نداشت .یاغیها جهان را برای ما جای قابل
تحملتری میکنند .آنها تنهایی و تکافتادهگی
و البته قدرت رهبریشان را به رخ میکشند
حتا وقتی همه علیهشان هستند .حتا وقتی
مخالفانشان دندان بر هم میسایند و در دل
تحسینشان میکنند .این تنهایی منحصر بهفرد
از آنها استعاره میسازد .کانتونا یاغی رامنشدنیای
بود که در این حافظهی جمعی زندهگی میکند .با
آن یقهی باالزده و کلهی از ته تراشیده .مثل مردی
که از جزیرهی شیطان گریخته یا یک خالفکار که
تصمیم گرفته دوباره به میدان بازگردد تا حقی را
یگیرد .این شمایل است که جهان او را میسازد و
ما را به یادش میاندازد .اینجاست که دیگر مساله
فوتبال نیست ،بلکه چیزیست مهمتر از آن...
نشریه ایتالیایی فاش کرد:

ناپولی ژانویه دنبال «آزمون» بود؛
«دیپلماسی» راه جذب مهاجم ایران

نشریه «کوریهره دلو اسپورت» خبر داد
که باشگاه ناپولی در نقل و انتقاالت زمستانی
دنبال جذب سردار آزمون مهاجم ایران بوده اما
این انتقال به یک دلیل منتفی شده است.نشریه
کوریه ره دلو اسپورت ایتالیا در خبری به بحث
تالش باشگاه ناپولی برای جذب سردار آزمون
مهاجم ایرانی پرداخت و مدعی شد که این تالش
از طریق «دیپلماسی» همچنان در جریان است.
این نشریه ایتالیایی البته فاش کرد که ناپولی در
نقل و انتقاالت زمستانی در ماه ژانویه خواهان به
خدمت گرفتن آزمون بوده است« :ناپولی سردار
آزمون بازیکن  ۲۵ساله زنیت روسیه را فراموش
نکرده است؛ کسی که توجه دیلورنتیس مالک
ناپولی را جلب کرده بود .ناپولی قصد داشت
آزمون را در ماه ژانویه به خدمت بگیرد اما
سهمیه بازیکنان غیر اروپایی تیم بسته شده
بود .برای جذب این مهاجم ناپولی نیاز دارد که
نقل و انتقاالتی را انجام بدهد .تمدید قرارداد
مرتنز می تواند میلیک را به سمت خداحافظی
سوق بدهد و یک جا خالی خواهد شد».کوریه
ره دلو اسپورت تاکید کرده است که اگر لیست
بازیکنان غیر اروپایی ناپولی جا داشت ،تمام
شرایط برای جذب سردار آزمون فراهم بود.
این نشریه همچنین تاکید کرد که برای جذب
آزمون «دیپلماسی» در کار است چرا که پای
افراد زیادی در نقل و انتقاالت در میان است.
پایان دو ماه استرس و سردرگمی

رسمی؛ دیاباته و میلیچ دنبال مجوز
خروج از کشور

دو بازیکن استقالل به دنبال مجوز خروج
از کشور هستند تا به تمرین تیم هایشان اضافه
شوند.میلیچ و دیاباته  2بازیکنی هستند که با
تعطیل شدن بازی ها به دلیل شیوع ویروس کرونا
به کشورشان سفر کردند و در این مدت شایعات
زیادی در مورد فسخ قرارداد آنها با آبی ها مطرح
شده است.میلیچ و دیاباته چند ماهی بود که حقوق
خود را دریافت نکرده بودند و به همین دلیل از
همان ابتدا خیلی ها اینطور گمانه زنی کرده بودند
که رفتن آنها برگشتی نخواهد داشت و این دو
بازیکن هرگز به ایران برنخواهند گشت .اما حدود
سه هفته پیش بود که پیش بینی ها درست از
آب درآمد چراکه وکالی این دو بازیکن نامه ای
به باشگاه زدند که اگر بازیکنان شان تا تاریخ معین
پول خود را دریافت نکنند اقدام به فسخ یک طرفه
قرارداد از طریق فیفا خواهند کرد .با این حال بعد
از تهدید میلیچ و دیاباته احمد سعادتمند که به
تازگی سکان مدیریتی استقالل را در دست گرفته
است بخشی از پول آنها را واریز کرد و هر دو راضی
شده اند به فعالیت خود در این باشگاه ادامه بدهند.
میلیچ و دیاباته در حال حاضر هر دو در حال گرفتن
مجوز خروج از کشورهایشان هستند تا بتوانند در
زودترین زمان ممکن است به ایران برگردند؛ طبق
قوانین کشورهای اروپایی به دلیل شیوع ویروس
کرونا هر فردی که بخواهد از یک کشور خارج شود
باید دلیل منطقی و موجه داشته باشد و دو بازیکن
خارجی استقالل هم برای بازگشت به ایران باید این
مجوز را داشته باشند.

راه حل های عجیب و جالب برای ادامه این فصل لیگ برتر!

به نظر می رسد تمرینات تیم های لیگ برتری
از چند هفته دیگر آغاز می شود ،اما هنوز زمان
دقیقی برای از سرگیری فصل مشخص نشده و
نحوه برگزاری رقابت ها نیز در هاله ای از ابهام
قرار دارد .نشریه دیلی میل در گزارشی مفصل به
پیشنهادات و ایده های چند مدت اخیر و البته
شرایط محتمل برای ادامه فصل پرداخته است.

پخش تلویزیونی فراهم شود.

فاصله اجتماعی در وضعیت های مختلف

اجرای قانون فاصله اجتماعی در ورزشی مانند
فوتبال که پر از درگیری های خشن و حتی ضربات
آزاد است ،امری دشوار به حساب می آید .ولی ما
حاال می توانیم شاهد یک شیوه جدید از بازی
فوتبال باشیم چراکه بازیکنان دیگر عالقه چندانی
به تماس های بدنی با یکدیگر ندارند و ترجیح می
دهند که به دلیل خطرات ناشی از ویروس کرونا
کم تر نزدیک هم باشند .همانطورکه تروی دنی
در این باره گفته بود « :در یک ضربه کرنر  ۱۸یا
 ۱۹بازیکن باید درون محوطه جریمه قرار بگیرند؛
موضوعی که معنای رعایت فاصله اجتماعی را از
بین می برد».
حتی اگر محدودیت های اعمال شده در
بریتانیا کاهش یابد اما باز هم نباید انتظار داشت
که رعایت فاصله اجتماعی سریعا از بین برود.
بنابراین جالب خواهد بود اگر مردم هنگام روشن
کردن تلویزیون خانهشان یک نحوه استقرار متفاوت
را از بازیکنان فوتبال را ببینند .همانطور که رئیس
اتحادیه پزشکان اسپانیایی یعنی رافائل راموس در
این باره گفته بود « :در ابتدا بازیکنان میتوانند
همان میزان تماسی که قب ً
ال با یکدیگر داشته اند
را دوباره داشته باشند .می خواهیم نوع دیگری از
فوتبال را ببینیم که احتماالً کمی متفاوت خواهد
بود».

جزیره لیگ برتر

یکی از مهمترین موارد بحث ها در مورد تالش
در مسیر از سرگیری برگزاری کامل مسابقات است،
آنهم در شرایطی که باید  92بازی باقی مانده در
این فصل انجام شود .در ابتدا ایده انتخاب بین
هشت تا  10استادیوم بی طرف ،به دور از شهرهای
باشگاه ها برای منصرف کردن طرفداران از حضور
در ورزشگاه ها مطرح شد که مورد بی اعتنایی قرار
گرفت.
این پیشنهاد با واکنش منفی تیم ها مواجع
شد و آنها عالقمند به برگزاری حتی یک بازی
پشت درب های بسته نبودند .این روند سازمان
لیگ برتر را مجبور به واگذاری تصمیم به دولت
کرد و آنها به دنبال کسب اجازه برای استفاده از هر
 20استادیوم بودند و مدیران لیگ برتر هنوز هم در
انتظار تصمیم نهایی هستند.
در همین حال احتمال برگزاری میزبانی
مسابقات لیگ برتر در جزیره گورنسی مطرح شده
است .در جزیره گورنسی تقریبا سه هفته است
کسی به ویروس کرونا مبتال نشده و تعداد معدودی
از موارد فعال از بیماری آنجا باقی مانده است که
این روند نشان می دهد این بیماری در جزیره مهار
شده است.
بنابراین وقتی توئیتی در مورد سناریوی انتقال
لیگ برتر به گورنسی مطرح شد ،سنت پیر این
ایده را رد نکرد .او پاسخ داد« :اگر عالقه وجود
جدی داشته باشد ،یقین دارم که می توانیم درباره
نحوه برنامه ریزی و برگزاری ایمن مسابقات گفتگو
داشته باشیم ،اگرچه این ایده عجیب و دیوانه وار
است ،اما غیرقابل انجام نیست».
ایده برگزاری لیگ برتر در این جزیره عجیب
به نظر می رسد اما در صورت ادامه موارد مبتال به
در سرزمین انگلیس ،ممکن است ایمن ترین راه
لقب گیرد .با فرض وجود فضای کافی برای اسکان،
از نظر منطقی آسان ترین راه برای بازیکنان و کادر
فنی قرنطینه در این جزیره است.
هر نیمه کمتر از  45دقیقه؟

برنامه ریزی برای به پایان رساندن بازی ها
یک موضوع است و ایحاد تغییر در قوانین فوتبال
موضوعی دیگر .تیلور اوایل ماه جاری در گفتگو با
بی بی سی گفت« :ما از آینده بی خبریم ،اما می
دانیم چه گزاره هایی ارائه شده است و چه ایده
هایی وجود دارد .امکان تعویض بیشتر ،نیمه هایی
که احتماال  45دقیقه کامل نیستند و برگزاری بازی
ها در استادیوم های بی طرف».
این بخشی از بحث در مورد ایمنی بازیکن بود،
اما تیلور نگرانی های گسترده تری در مورد افزایش
دوباره ویروس هنگام تمرین و بازی مجدد دارد.
همچنین تیلور پیشنهادی مبنی بر برگزاری بازی
ها هر سه روز یک بار نیز مطرح کرد .اما ریک پاری،
رئیس لیگ فوتبال گفت« :فکر می کنم ما نباید
هیچ ایده خالقانه ای را رد کنیم».
البته این ایده توسط هواداران مورد تمسخر
قرار گرفت و حاال که بوندس لیگا آلمان با 90

دقیقه کامل از سر گرفته شده است ،به نظر می
رسد عملی شدن آن ممکن نیست.
هنگام تکل زدن سر خودتان را بچرخانید

با توجه به اینکه ما اطالعات کمی در مورد
انتقال ویروس از شخص به شخصی دیگر داریم،
تغییرات فرهنگ در شیوه بازی فوتبال دور از ذهن
نیست .این پیشنهاد موید آن بود که بازیکنان باید
هنگام تکل زدن و مقابله با یکدیگر ،صورت شان
را از حریف دور کرده و از تماس چهره به چهره
خودداری کنند.
گریم سونس ،کارشناس اسکای اسپورتس به
این ایده واکنشی منفی نشان داد« :این نگاه توسط
کسی عنوان شده که هرگز فوتبال بازی نکرده و
فوتبال را نمی فهمد .قصد دارید تکل زده و سرتان
را برگردانید؟ اگر تکل درست زدید و در پایان توپ
را مهار کردید چه می کنید؟ این احمقانه ترین
چیزی است که من تاکنون در مورد بازگشت به
فوتبال شنیده ام .وقتی در باالترین سطح فوتبال
بازی می کنید ،به جایی می رسید که فقط برای
پنج ثانیه آینده متمرکز هستید و به این ترتیب می
توانید  90دقیقه را سپری کنید .شما وقت الزم
برای فکر کردن در مورد چیزهای دیگر را ندارید.
کرنر ،ضربات آزاد  ...شما باید به بازیکن مقابل
نگاه کنید .این روند تغییر نخواهد کرد .مدافعان
دستمزد می گیرند تا توپ را از مقابل دروازه خودی
دور نگه دارند ،تمرکز آنها روی این موضوع است.
تنها چیزی که ممکن است تغییر کند جشن بعد
از گلزنی است ،اما بقیه موارد نمی تواند تغییر کند.
این یک قاعده نیست ،یک پیشنهاد و یک
توصیه است .اما اگر بازیکن باشید ،فقط به آنچه
در یک متری شماست توجه می کنید و سالهای
زیادی است که اساس فوتبال اینگونه بوده است.
حتی اگر این دستورالعمل فقط برای روزهای
بازگشت اولیه به تمرین در نظر گرفته شده باشد،
به نظر می رسد که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد».
برگزاری لیگ برتر در اروپا

نسخه کمی ماجراجویانه تر از ایده ی گورنسی
توسط گری نویل ،مدافع سابق منچستریونایتد
عنوان شده است .او پیشنهاد داد لیگ برتر در جایی
دیگر در اروپا برگزار شود که از مشکالت ویروس
کرونا به دور باشد و فصل در آنجا به اتمام برسد.
نویل گفت« :اگر مدیران لیگ برتر خواهان
اتمام مسابقات که در یک محیط امن است ،بازی
های را به دو یا سه نقطه امن منتقل می کنند که
در فاصله سه یا چهار ساعت کشور قرار دارند و

آنجا کرونا شیوع فراوانی نداشته است .آنها بازیکنان
لیگ برتر ،شبکه های پخش کننده و رسانه ها را
بیش از یک هفته یا دو هفته قرنطینه بکنند و در
محیطی که کرونا آنجا کنترل شده اسکان دهند .در
اروپا چند نقطه مهم وجود دارد که ویروس شدت
ندارد و می توان برای به اتمام رسیدن لیگ برتر در
آن مناطق بازی کرد».
بخش هایی از اروپا که کمتر تحت تاثیر
ویروس کرونا قرار دارند شامل لیختن اشتاین،
جبل الطارق ،مونته نگرو ،مالت ،جزایر فارو ،آلبانی
 ،لتونی ،اسلوونی ،اسلواکی ،لیتوانی ،استونی و
ایسلند است.

بازیکنان با ماسک به میدان بروند

هر کسی که بازی های ابتدای هفته بوندسلیگا
را دیده باشد متوجه می شود بازیکنان پیش از آغاز
بازی ،افراد نیمکت نشین و کسانی که در حاشیه
دیدارها حضور داشتند ،با ماسک مشاهده میشدند.
اما بازیکنان هنگام حضور در زمین و انجام بازی هم
چنین کاری انجام دادند؟
کارشناسان معتقدند که در ابتدای بحران این
میتواند یک شیوه منطقی باشد که علم و فناوری
نیز در این راه کمک خواهد کرد .یک شرکت
مستقر در دبی به نام  Altitude Maskبرای
خالص شدن از شر ذرات مضر ماسکی را با فیلتر
تنفسی ایجاد کرده است .با این حال در لیگ هایی
مانند بوندسلیگا و کی لیگ ژاپن بازیکنان بدون
اینکه با ماسک در زمین حاضر شوند ،به فوتبال
بازی کردن پرداختند که این می تواند امیدواری را
برای لیگ برتر انگلیس هم به وجود بیاورد

یا حتی استرالیا...

یکی دیگر از پیشنهاداتی که برای به به اتمام
رساندن رقابت های لیگ برتر با انجام بازی ها
مطرح شده ،به انجام مسابقات در کشور استرالیا
برمیگردد .بر اساس ادعای سان یک برنامه مفصل
در این باره طرح ریزی شده که  ۲۰تیم حاضر در
لیگ برتر برای انجام ادامه مسابقات راهی استرالیا
شوند چرا که این کشور به لحاظ شیوع ویروس
کرونا در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به انگلیس
قرار دارد.
بر این اساس هر کدام از باشگاهها در هتلهای
مربوط به خود مستقر می شوند و بازی ها نیز در
استادیوم های استرالیا و بدون حضور تماشاگران
برگزار خواهد شد .همچنین زمان برگزاری بازی ها
به لحاظ مخاطبان فوتبال انگلیس تنظیم میشود.
از طرف دیگر نگرانیهای تجمع طرفداران در
اطراف ورزشگاه ها نیز از بین برده خواهد شد .در
صورت رخ دادن چنین اتفاقی شهر پرت استرالیا
می تواند به عنوان یکی از خلوت ترین شهر جهان
به خود افتخار کند .با این وجود این ایده بسیار
عجیبی خواهد بود.

فاصله گرفتن از عادت برگزاری مسابقات در
پایان هفته

مدتهاست که آخر هفته کشورهای اروپایی
یعنی روزهای شنبه و یکشنبه  ،زمان برگزاری
مسابقات فوتبال به حساب می آید و این موضوع به
نوعی تبدیل به یک عادت برای هواداران شده است.
با این حال هواداران دیگر نمی توانند در ورزشگاه
حضور پیدا کنند و ممکن است حاال عادت برگزاری
مسابقات در پایان هفته تغییر کند .همانطور که
مدیر اجرایی لیگ برتر یعنی ریچارد نیز اخیرا ً اعالم
کرده بود که احتمال برگزاری بازی ها در هر یک
از روزهای هفته وجود دارد .او در این باره گفته
بود « :با توجه به این که سعی می کنیم فصل را
با شیوه هایی کم نظیر به پایان برسانیم ،ممکن
است گزینه هایی نیز برای تغییر وجود داشته باشد.
هنوز نمی توانم هیچ چیز را به طور قطعی بگویم
اما امکان برگزاری بازی ها در همه روزهای هفته
وجود دارد».

اردوگاه سنت جورج

قبل از مطرح شدن ایده ای به نام برگزاری
بازی ها در زمینه بی طرف تیم ملی انگلیس
تصمیم داشت اردوی خود را در اردوگاه سنت
جورج تشکیل دهد .این اردوگاه به لحاظ مکانی
از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و میتوانند
مکان مناسبی برای برگزاری ادامه مسابقات باشد.
این اردوگاه همچنین دارای هتل پیشرفته
امکانات بهداشتی و پزشکی فوق العاده و تعداد
زیادی زمین برای انجام تمرینات است .با این
حال برای اینکه مسابقات در آنجا برگزار شود
باید تغییرات زیادی از جمله افزایش امکانات برای

مهمانی خصوصی شانزهلیزه لو رفت!
بودند در این ایام برای حفظ سالمت خود و خانوادهشان
هم که شده در خانه بمانند و قید لذتهای زندگی شخصی را
بزنند .با این حال کم نبودند بازیکنانی که قوانین قرنطینه را
به شکل و شمایل مخصوص به خودشان شکستند و کاری که
دلشان میخواست را بدون رعایت نکات بهداشتی انجام دادند.
در جدیدترین مورد نقض قوانین قرنطینه ،اینبار یک فوتبالیست
دیگر توسط روزنامه «سان» لو رفت .فوتبالیستی که در لیگ برتر
انگلیس بازی میکند و برای تفریح و خوشگذرانی اش قوانین دو
کشور را زیرپا گذاشت.
آقای فوتبالیست با جت شخصی در پاریس

داستان از این قرار است که بازیکن مولتیمیلیونر شاغل در لیگ
برتر انگلیس که از قرنطینه و خانه ماندن کالفه شده بود دست به یک
حرکت هیجانی میزند و تصمیم میگیرد یک مهمانی برگزار کند،
آنهم نه در انگلیس بلکه فرانسه .به علت اینکه پروازها به خاطر کرونا
از انگلیس به فرانسه تعطیل بود ،این بازیکن که ثروت قابلتوجهی هم
دارد تصمیم میگیرد با جت شخصی خودش را به پاریس برساند و
هرطور که هست این مهمانی را برگزار کند.
مهمانی  ۱۵نفره با حضور مدلهای خاص

این بازیکن که تدارک مهمانی را از قبل دیده بود ،برای برپایی
اش  ۱۵نفر را انتخاب کرد .در بین جمع دوستان او ،این فوتبالیست
مشهور از چندین مدل خاص هم دعوت کرده بود تا جشنش را
حسابی پررونق و جذاب کند .این در شرایط بود که اجتماع  ۳نفره

رزرو رستوران مخفی در شانزهلیزه

پلیس به دنبال تحقیق

برای این مهمانی ،اما اتفاقات هیجانانگیزتری هم رخ داد .منابع
روزنامه سان میگویند دالالن مواد مخدر به این رستوران ورود
داشتند و احتمال فروش آن را میدهند ،اما اینکه چه کسی چه
چیزی را مصرف کرده مشخص نیست .ضمن اینکه در این مهمانی
انواع و اقسام نوشیدنیهای الکلی برای مهمانان سرو میشد.

تبلیغ در خانه بمانید آقای فوتبالیست

ادامه مهمانی در خانه

کرده بود تا افتر پارتی را با مهمانانش در آنجا بگذراند .منابع روزنامه
سان میگویند بازیکن موردنظر حین خروج همچون مهمانانش حالت
متعادلی نداشته و اوضاع تقریباً از کنترل خارج شده بوده است.
روزنامه سان در ادامه مطلب خود مدعی شده به خاطر داشتن بار
حقوقی و قطعی نشدن این اتفاق توسط پلیس امکان ذکر نام بازیکن
مورد نظر را ندارد ،اما گفته شده پلیس فرانسه تحقیقات خود را برای
شناسایی متخلفان آغاز کرده است و بهزودی نامش را از طریق جراید
و رسانهها اعالم خواهد کرد.
بازیکن موردنظر که قوانین دو کشور در ایام قرنطینه را شکسته،
همین حاال در مظان اتهام است ،اما نکته جالب اینجاست که آقای
بازیکن مدام در اینستاگرامش مردم را به خانه ماندن و بیرون نرفتن
تشویق میکند .اتفاقی که در نوع خود عجیب به حساب میآید.

یادداشت
تاختو تاز دنبالهدار فلیک و بایرن
علی کمانگری

 ۱۲بازی ۳۴ ،امتیاز از  ۳۶امتیاز ممکن در
لیگ ،تحقیر چلسی و شالکه در لیگقهرمانان و
جام حذفی .هانس دیتیر فلیک از تیم بحرانزدهی
نیکو کواچ ،همان غولی را ساخته که همیشه سراغ
داشتیم .تیم داینامیک فلیک ،با پرسینگ از باال،
یک لواندوفسکی بیرحم ،پدیدهای به نام آلفونسو
دیویس و جاشوآ کیمیشی که با  ۲۵سال سن در
اوج پختگی به سر میبرد و ضربآهنگ تیم فلیک
را تعیین میکند ،ترکیب جذابی از آب درآمده
است.
بایرن مونیخ در هفتهی ۲۶ام بوندسلیگا،
به مصاف یکی از تیمهای چغر این فصل لیگ
رفت؛ یونیون برلین تازه بوندسلیگایی شده که
بدون داشتن ستارهی خاصی و به لطف حمایت
بیوقفهی هواداران متعصبش ،نتایج مطلوبی
در لیگ امسال گرفته است .آنها بدون نیروی
کمکیشان به خاطر پاندمیک کرونا ،پیشبینی
میشد که کار سختی مقابل پرافتخارترین تیم
آلمان داشتهباشند.

بایرن مشابه تمام دیدارهای قبلیاش
زیر نظر فلیک ،از آرایش  ۱ -۳-۲-۴استفاده
میکرد .نویر در درون دروازه ،پاوارد ،بوآتنگ،
آالبا و دیویس چهار مرد خط دفاعی ،آلکانترا
و کیمیش کوتاه قامت اما جنگنده و تکنیکی
به عنوان هافبکهای دفاعی ،مولر ،گورتزکا
و گنبری پشت سر تک مهاجم تیم ،روبرت
لواندوفسکی .بایرن که حاال باید به بازی
بدون کوتینیو هم مانند بازی بدون نیکوالس
زوله عادت کند ،کورنتین تولیسو را هم به
دلیل مصدومیت در اختیار نداشت و کینگزلی
کومن و ایوان پریشیچ هم نیمکتنشین بودند.
مصدومیت کوتینیو فرصت خوبی را برای لئون
گورتزکا فراهم کرده بود تا خودش را به ترکیب
اصلی دیکته کند ،اما گورتزکا کماثر ظاهر شد و
اولین تعویضی بایرن در دقیقهی  ۷۱بود .مشکل
بازی گورتزکا ،حضور بیش از حد او حوالی
محوطهی جریمهی حریف بود .در سیستم
 ۱-۳-۲-۴فلیک ،به هنگام طراحی حمالت از
زمین خودی ،یکی از دو هافبک دفاعی( عمدتاً
کیمیش) به فضای بین دو مدافع میانی میرود
تا برای بایرن در برابر مهاجمان حریف برتری

عددی ایجاد کند .اما مشکل بایرن زمانی شروع
میشود که تیم حریف با سه مهاجم به دفاع
سه نفر عقب زمین بایرن( دو دفاع وسط و تک
هافبک دفاعی) بپردازد و یک بازیکن را هم با
هافبک دفاعی دیگر بایرنَ « ،من-توَ -من» کند،
آنگاه است که بازیکن پست شمارهی ده بایرن(
مولر و کوتینیو در بازیهای قبلی و گورتزکا
در این مسابقه) یا لواندوفسکی باید به عقب
بیایند تا خود را آزاد کنند و بایرن بتواند از
مرکز ،حمالتش را طراحی کند .گورتزکا اما
کمتر به نیمهی زمین خودی آمد و در روزی
که لواندوفسکی هم تمایلی به این کار نداشت،
بایرن چارهای جز استفاده از کانالهای کناری
نداشت و این کار را به دو روش انجام میداد:
 -۱نویر ،آالبا و بوآتنگ سعی داشتند تا با
پاسهای قطریشان گنبری و مولر را پشت مدافعان
راست و چپ یونیون برلین صاحب توپ کنند.
 -۲از عقب زمین طراحی حمالت با پاوارد
یا دیویس شروع میشد و این دو مدافع سریع
و تکنیکی سعی میکردند با استفاده از کارهای
ترکیبی و یا تشکیل مثلث با همراهی مولر و
کیمیش در راست و گنبری و آلکانترا در چپ،

هالند از مسی و رونالدو پیشی گرفت

روز شنبه در اولین روز شروع مجدد
بوندسلیگا در آلمان ،ارلینگ هالند در مهمترین
بازی این هفته ،دربی روهر بین دو تیم دورتموند
و شالکه که با پیروزی  0-4زنبورهای زرد به
پایان رسید گلزنی کرد و چهل و یکمین گل
خود در این فصل را به ثمر رساند .این گل او اما
اهمیت خاصی داشت چرا که رکورد ویژهای را به
نام او ثبت کرد.
پدیده نروژی بوروسیا دورتموند به این
ترتیب موفق شد در یک ر کورد از دو غول بزرگ
دنیای فوتبال ،لیونل مسی و کریستیانو رونالدو
پیشی بگیرد .او خیلی زودتر از مسی و رونالدو
موفق شده به رکورد  41گل زده در یک فصل
دست پیدا کند.
لیونل مسی اولین بار که موفق شد در یک
فصل  41گل برای تیمش به ثمر برساند ،در
فصل  2010-2009بود و ستاره آرژانتینی آن
زمان  22ساله بود .کریستیانو رونالدو هم اولین
بار در فصل  2008-2007زمانی که پیراهن
یونایتد را به تن میکرد موفق شد  41گل برای
تیمش بزند .رونالدو آن زمان  23ساله بود .ولی
حاال ارلینگ هالند در  19سالگی موفق شده در
یک فصل به رکورد  41گل زده دست پیدا کند.
به عبارت دقیقتر ارلینگ هالند روز شنبه
در حالیکه  19سال و  23روز سن داشت موفق
شد چهل و یکمین گل خود در طول یک فصل را
به ثمر برساند .اما این گلهای او در چه رقابتهایی
به ثمر رسیده:
 16گل در لیگ اتریش ،چهار گل در جام
حذفی اتریش و  8گل در لیگ قهرمانان ،همه با
پیراهن باشگاه سالزبورگ اتریش تیم قبلی او.
 10گل در بوندسلیگا ،یک گل در جام
حذفی آلمان و  2گل در لیگ قهرمانان برای
بوروسیا دورتموند ،تیمی که هالند از ژانویه
امسال به آن ملحق شده.

پنج چیز شگفتانگیز که درباره هازارد
نمیدانید!

فوق ستاره بلژیکی رئال مادرید یکی
از بهترین بازیکنان دنیا به حساب می آید و
استعداد فراوان او بر هیچ کسی پوشیده نیست.
با این حال  ۵چیز درباره ادن هازارد وجود دارد
که شاید پیش از این آنها را نشنیده بودید.
هازارد قبل از متولد شدن هم فوتبال بازی
میکرد

ادن هازارد از یک خانواده کام ً
ال فوتبالی
است .سه برادر وی شامل تورگان ،کیلیان و
اتان هر سه در حال فوتبال بازی کردن هستند.
همچنین تیری ،پدر هازارد و کارین ،مادر او نیز
در جوانی فوتبال بازی می کردند .کارین در لیگ
دسته اول بانوان بلژیک حضور داشت اما وقتی ۳
ماه از بارداری او(وقتی ادن هازارد را باردار بود)
می گذشت فوتبال را رها کرد .این موضوع نشان
میدهد که هازارد حتی تا پیش از به دنیا آمدن
هم فوتبال بازی می کرده است.
زیدان الگوی هازارد بوده است

زیدان الدین زیدان هم اکنون سرمربی رئال
مادرید است و هر روز باید با ستاره بلژیکی کار
کند .هازارد از کودکی با تحسین زین الدین
زیدان بزرگ شد و حتی پیراهن شماره  ۱۰او در
تیم ملی فرانسه را هم در اختیار داشت .ستاره
بلژیکی مدت ها قبل از پیوستن به رئال مادرید
هم عالقه خود را به زیدان نشان داده بود.
جوان ترین بازیکن برتر لیگ یک فرانسه

فوتبالیست مورد نظر لوکیشن قابلتوجهی را برای برپایی مهمانی
اش انتخاب کرده بود .او رستورانی الکچری را از قبل برای مهمانی اش
در نظر گرفت و با آنجا هماهنگ کرد تا همهچیز بهطور خصوصی و
مخفی برگزار شود .رستورانی خاص که در نزدیکی خیابان شانزهلیزه
بود .همین حاال این رستوران به دلیل قوانین فرانسه بهخاطر کرونا
بسته است ،اما پول خوب آقای فوتبالیست باعث شد آنها به طور
مخفیانه رستوران را در اختیار این بازیکن قرار دهند.

فوتبالیست مورد نظر ظاهرا ً پیشبینی همهچیز را هم کرده بود.
او که میدانست به خاطر محدودیتها قادر به ماندن طوالنی مدت در
رستوران نیستند ،در همان نزدیکی رستوران از قبل یک خانه را اجاره

اخبار

جایزه  Player of Year ۱ Ligueدر
پایان هر فصل به ستاره لیگ یک فرانسه اهدا
می شود .ادن هازارد دوبار این عنوان را وقتی در
لیل حضور داشت ،از آن خود کرد؛ اتفاقی که به
فصول  ۲۰۱۰-۱۱و  ۲۰۱۱-۱۲بر می گردد .او
تنها وقتی  ۲۰سال سن داشت این جایزه را به
دست آورد تا به جوان ترین بازیکنی تبدیل شود
که صاحب این عنوان شده است.

در آن مقطع خالف قوانین بود ،اما این بازیکن  ۱۵نفر را دور هم
جمع کرد و تا توانست خوش گذراند .نکته جالب جایی بود که آقای
فوتبالیست با تاکسی مخصوص مهمانانش را به محل مهمانی آورد تا
همه چیز کام ً
ال تحت کنترل باشد.

پذیرایی با مواد مخدر و نوشیدنیهای الکلی
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منافذی برای حرکت ایجاد کنند.
هر دو گل بایرن هم با استفاده از کانال سمت
راست طرحریزی شد .حرکت پاوارد از جناح راست در
نیمهی اول پایهگذار پنالتی شد و کرنری که پاوارد با
زیرکی در نیمهی دوم به دست آورد ،توسط خود این
مدافع سرزن تبدیل به گل دوم شد.
بایرن در روزی این پیروزی خارج از خانه را
به دست آورد و فاصلهی خود را با بروسیا دورتموند
به چهار افزایش داد که همانند نیمهی اول دیدار
با چلسی در لیگ قهرمانان ،در مقابله با تیمی که
با سه مهاجم آنها را پرس میکرد ،دچار مشکل
شدهبود .در بازی با چلسی ،قدرت دریبلینگ
نفراتی مثل گنبری و دیویس توانست گرهی بازی
را برای باواریاییها بگشاید و برابر یونیون برلین
قدرت تهاجمی باالی مدافعان کناری .فلیک باید
خوشحال باشد که چنین مجموعهی توانمندی را
در اختیار دارد که دستش را برای پلنهای  Bو
 Cباز میگذارد و بازیکنان و مسئوالن بایرن هم
باید خوشحال باشند که مربی را باالی سر خود
میبینند که فلسفهی مشخصی در مربیگریاش
دارد .به قول کوتینیو « :او میداند که از بازیکنانش
چه میخواهد».

هازارد از طرفداران نیویورک نیکس به
حساب می آید

هازارد به جز فوتبال از عاشقان لیگ حرفه
ای بسکتبال آمریکا یعنی  NBAهم به حساب
می آید .ستاره بلژیکی  NBAرا به شکل جدی
دنبال می کند و حتی یکی از طرفداران نیویورک
نیکس هم محسوب میشود.
سن دیگو  ۱۹۰۴اف سی تا حدودی متعلق
به هازارد است

هازارد هنوز سالهای زیادی را برای ادامه
فوتبال خود پیش رو دارد اما پیش از بازنشستگی
وارد حرفه مالکیت باشگاه شده است .او در سال
 ۲۰۱۶با مشارکت دمبابا و سایر شرکای تجاری
خود باشگاه FC ۱۹۰۴ NISA San Diego
را خریداری کرد.

تست کرونای  ۶بازیکن لیگ برتری
مثبت شد!

مسئوالن لیگ برتر انگلیس به عنوان
بخشی از تالش خود برای از سرگیری رقابت
های لیگ برتر از اعضای باشگاه ها که شامل
بازیکنان و کادر فنی آنها هم می شود تست
کرونا گرفتند تا به نوعی از سالمت کامل آنها
اطمینان حاصل شود .حاال اما لیگ برتر انگلیس
در بیانیهای نتایج تست های گرفته شده را اعالم
کرده است .در این بیانیه آمده است« :لیگ برتر
می تواند اعالم کند که در روز یکشنبه  ۱۷می و
دوشنبه  ۱۸می تعداد  ۷۴۸نفر از اعضای باشگاه
ها تحت آزمایش ویروس کرونا قرار گرفتند .بعد
از  ۳تست گرفته شده مشخص شد که از این
تعداد  ۶تست کرونا از سه باشگاه مختلف مثبت
اعالم شده است .بازیکنان و اعضای باشگاه ها که
تست کرونای آنها مثبت بوده باید به مدت  ۷روز
به قرنطینه بروند .لیگ برتر این آمار و اطالعات
را برای ایجاد همکاری و نظارت بر رقابت ها ارائه
می کند .همچنین به دلیل الزامات قانونی هیچ
جزئیاتی از افراد یا باشگاهها در این رابطه منتشر
نخواهد شد ».حاال باید منتظر ماند و دید که
آیا این موضوع می تواند تاثیری در از سرگیری
رقابتهای لیگ برتر انگلیس داشته باشد یا این
که به زودی مسابقات پیگیری خواهد شد؟

