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اخبار
گلزنترین تیمهای فصلی که
پروندهاش بسته شد
گلزنترین تیمهای فصلی که پروندهاش
بسته شدخبرورزشی /علیرضا روش؛ پرونده
فصل  ۲۰۱۹-۲۰۲۰لیگهای اسپانیا،
ایتالیا ،انگلیس ،آلمان و فرانسه بسته شد.
مادریدیها گوی سبقت را از بارسلونا ربودند
و قهرمان شدند ،یوونتوس نهمین قهرمانی
متوالی را ثبت کرد ،لیورپول بعد از  ۳۰سال
در انگلیس تسلط پیدا کرد و پاریسنژرمن
هم در فرانسه یکهتازی کرد .اینها تیمهای
قهرمان لیگ داخلی خودشان بودند ،اما
اینکه کدام تیم بیشترین گل زده را بین
پنج لیگ معتبر اروپا دارد ،در ادامه این
مطلب بخوانید.
لیورپول
 ۳۰سال صبر برای هواداران لیورپول تا
قهرمانی لیگ برتر باالخره نتیجه داد .فصل
فوق العادهای داشتند و موفق شدند  ۹۹امتیاز
را کسب کنند .آنها در  ۳۸بازی که در لیگ
برتر انجام دادند موفق شدند  ۸۵گل به ثمر
برسانند .محمد صالح و سادیو مانه با  ۱۹و
 ۱۸گل بهترین گلزنان لیورپول بودند .محمد
صالح  ۱۰پاس گل را هم در کارنامه اش ثبت
کرد .آنها با کمترین گل زده در مقایسه با
سایر رقبا به جام پادشاهی جزیره بوسه زدند.
بارسلونا
فصل خوبی را سپری نکردند و بعد از
قرنطینه هم درگیر بحران شدند .بارساییها در
 ۳۸بازی موفق شدند  ۸۶گل به ثمر برسانند،
یعنی یک گل بیشتر از لیورپول .با این حال
قهرمانی نصیب کهکشانیها شد و دست بارسا
از جام کوتاه ماند .لیونل مسی با زدن  ۲۵گل
برای هفتمین بار جایزه پیچیچی را به دست
آورد .او همچنین با خلق  ۲۱پاس گل یکبار
دیگر در زمین جادو کرد.
آتاالنتا
از اینجا به بعد آمار افزایش
چشمگیری پیدا میکند .آتاالنتا که تیم
شگفتیساز فصل جاری بوده شاید جام
کسب نکند ،اما از نظر گلزنی با  ۹۸گل
در  ۳۸بازی آمار خیر هکنند های از خود
به جا گذاشته است .بیشتر گلها توسط
موریل ،ایلیچیچ و زاپاتا زده شده و بین
آ نها تقسیم شده است .در بخش پاس
گل نیز الخاندرو گومس کاپیتان تیم با
 ۱۶پاس موفق شده خالقیتش را در زمین
مسابقه به رخ بکشد .مردان گاسپرینی تا
همینجا هم شایسته احترام هستند.
بایرنمونیخ
اولین تیمی که رکورد  ۱۰۰گل را ثبت
کرده بایرنمونیخ است .آنها در حالی گلهای
خود را در بوندسلیگا سه رقمی کردند که
 ۳۴بازی انجام دادند .نکتهای که ارزش کار
باواریاییها را بیشتر و بیشتر میکند ۳۴ .گل
به تنهایی توسط روبرت لواندوفسکی زده شد
و  ۲۱بار هم توماس مولر با خلق موقعیت برای
تیمش گل ساخته بود .تیم فلیک این قدرت
هجومی را در لیگ قهرمانان اروپا هم با برتری
 ۳گله مقابل چلسی ادامه داده است.
منچسترسیتی
حتی اگر در  ۳۸بازی  ۱۰۲گل زده باشی،
اما دلیلی برای قهرمان شدنت وجود نخواهد
داشت .تیم پپ گواردیوال  ۱۷گل بیشتر از
لیورپول زد و در صدر جدول بیشترن تعداد
گل در فصل جاری ایستاد .منچسترسیتی
برای دومین بار در سه سال اخیر به این مهم
دست پیدا میکرد .پنج بازیکن در این تیم با
مثبت  ۱۰گل زده به کارشان خاتمه دادند
که استرلینگ ،آگوءرو ،ژسوس ،محرز و دی
بروینه جزوشان بودند .در بین پاس گلها هم
کوین بلژیکی  ۲۰بار همتیمیهایش را صاحب
موقعیت گلزنی کرد.

نباید فراموش کرد که وقتی رئال مادرید در
بازی رفت و در خانه خود ،تن به شکست مقابل
سیتیزن ها داد ،قطعا شانس چندانی برای جبران
شکست در ورزشگاه اتحاد نداشت .بدین ترتیب،
قهرمانی در اللیگا ،تنها دستاورد زین الدین زیدان
در فصل  2019-20باقی ماند که البته به زعم
بسیاری از هواداران مادریدی ،دستاوردی بسیار
بزرگ است .اگر بخواهیم مهم ترین دالیل شکست
رئال مادرید را مقابل شاگردهای پپ گواردیوال نام
ببریم ،شاید  7دلیل را بتوان پُر رنگ تر از سایر
موارد دانست:
-1فاصله طوالنی سه هفته ای بین پایان
مسابقات اللیگا تا برگزاری بازی مقابل منچستر
سیتی باعث شد تا شاگردهای زیدان بدون انجام
بازی تدارکاتی و عدم آمادگی صد در صد برای
شرایط مسابقه ،پا به میدان گذاشته و تن به
شکست مقابل سیتیزن ها بدهند .البته در این
مورد ،شرایط هر دو تیم کم و بیش مشابه بود ولی
بین آخرین منچستر سیتی در لیگ برتر تا این
بازی ،فاصله دو هفته ای وجود داشت .به هر حال
گواردیوال توانست در این مدت ،آمادگی تیمش
را حفظ کند در حالی که یاران زیدان از طراوت
همیشگی برخوردار نبودند.
-2برخی معتقدند که نتایج متفاوت این دو
تیم در لیگ های داخلی ،باعث شده بود تا از انگیزه
های کامال متفاوتی در این بازی برخوردار باشند.
منچستر سیتی که با گواردیوال به طرز تحقیر
آمیزی از رقابت قهرمانی لیگ برتر جا ماند و قافیه
را به شکل عجیبی به لیورپول باخت ،انگیزه فراوانی
داشت تا آن ناکامی بزرگ را در لیگ قهرمانان اروپا
جبران کند .عالوه بر این ،برای مدیران و هواداران
باشگاه منچستر سیتی ،پس از یک دهه موفق در
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حذف رونالدو ،خبر خوش برای پپ

به عنوان باشگاهی که در فصول اخیر لیگ
قهرمانان اروپا بخت و اقبال همواره از آن رو
برگردانده است ،منچسترسیتی در شبی که پپ
گواردیوال و شاگردانش با کسب پیروزی  ۱-۲مقابل
رئال مادرید جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی
را کسب کردند ،بیش از هر زمان دیگری نسبت به
قهرمانی در این رقابتها خوشبین است .سیتی در
در دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا ،در خانه خود تیم زینالدین زیدان
را شکست داد و در مجموع با برد  ۲-۴در دو دیدار
رفت و برگشت ،رئال مادرید را حذف کرد.
سیتی نه تنها به روند درخشان زیدان به
عنوان سرمربی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا
پایان داد – این اولین باری بود که زیدان به عنوان
سرمربی در یکی از مراحل حذفی لیگ قهرمانان
اروپا حذف میشود – بلکه در پایان بازی یک
خبر خوشحالکننده دیگر هم شنیدند .آنها هنگام
خروج از میدان متوجه شدند که در مرحله بعد
قرار نیست با یک مانع بزرگ دیگر مانند یوونتوس
در سر راه صعودشان به مرحله نیمه نهایی مواجه
شوند چرا که بانوی پیر مقابل لیون متحمل ناکامی
غیرمنتظرهای شد .یوونتوس چوب بازی ضعیفش
در دور رفت رقابتها که در خانه لیون یک بر صفر
باخت را خورد و با وجود برد  2بر یک بازی خانگی
به خاطر گل زده کمتر در خانه حریف حذف
شد .این زودهنگامترین حذف یوونتوس در لیگ
قهرمانان از فصل  ۲۰۱۵بود.
سیتی خودش به امیدهای قهرمانی یکی از
غولهای لیگ قهرمانان (رئال مادرید) پایان داد
اما لیون هم یکی دیگر از این غولها را برای
گواردیوال و شاگردانش حذف کرد که مطمئناً
این خبر خوشحالکنندهای برای آنها است .البته
معنای این اتفاق این نیست که لیون در مرحله
بعد برای سیتی یک حریف دست و پا بسته خواهد
بود بخصوص که نماینده فرانسه فصل گذشته در
مرحله گروهی،سیتی را در انگلیس شکست داد و
در فرانسه هم با این تیم  ۲-۲مساوی کرد .با این
وجود سیتی بعد از حذف راحت رئال مادرید در
بازی معوقه دور برگشت مرحله یکهشتم نهایی،

حاال در شرایطی برای ادامه مسابقات به لیسبون
سفر میکند که میداند شاید امسال بهترین شانس
خود را برای کسب اولین قهرمانیاش در لیگ
قهرمانان دارد.
گواردیوال اما متوجه خطری که دستکم
گرفتن لیون در مرحله بعدی تورنمنت دارد ،هست
و مطابق انتظار به تیمش درباره سهلانگاری مقابل
حریف فرانسوی هشدار داد .او پس از پیروزی مقابل
رئال مادرید گفت« :این پیروزی فقط یک قدم دیگر
بود .اگر فکر کنیم که همین یک قدم برایمان کافی
است ،نشان دادهایم که چه تیم کوچکی هستیم.
اگر میخواهیم قهرمان شویم باید تیمهای بزرگ را
شکست دهیم اما ما اگر اینجا حضور داریم برای این
است که تالش کنیم تا قهرمان شویم .من با مسئوالن
کادر استعدادیابیمان درباره لیون صحبت کردهام و
آنها به من گفتند که باید مراقب و هوشیار باشیم.
هشت روز وقت داریم برای آن بازی آماده شویم .االن
میخواهیم از پیروزیمان لذت ببریم و بعد از آن به
بازی مقابل لیون فکر میکنیم».
این سیتی هنوز نقطه ضعف خودش را دارد
اما با پیروزی مقابل رئال مادرید ،نماینده انگلیس
نشان داد که از نظر تجربه و پختگی در رقابتهای
اروپایی آنقدر پیشرفت کرده که بتواند شکنندگی

همیشگیاش در خط دفاعی را برطرف کند و حتی
با غیبت بازیکنی تأثیرگذار مانند سرخیو آگوئرو
کنار بیاید.
بله سیتی با پیروزی  ۱-۲در بازی رفت در
سانتیاگو برنابئو اندوخته خوبی برای بازی برگشت
با خود به انگلیس آورده بود اما رئال مادرید
زینالدین زیدان به واسطه داشتن بازیکنانی
مانند لوکا مودریچ ،تونی کروس ،رافائل واران و
کریم بنزما همچنان تیمی با کولهباری از تجربه از
رقابتهای اروپایی است .در میان همه ستارههای
رئال که تعداد بازیهایشان در لیگ قهرمانان به
مراتب بیشتر از بازیکن رقیب آبیپوش بوده است،
صرفنظر از کریم بنزما که گل زیبایش در نیمه اول
به سیتی امید جبران و صعود را برگرداند ،سایر
بازیکنان این تیم کم آوردند و سیتی کام ً
ال به آنها
مسلط بود.
ادن آزار یکی از آنها بود که دوباره نتوانست
ارزش واقعی خودش را به نمایش بگذارد .ستاره
سابق چلسی قبل از اینکه در اواسط نیمه دوم
تعویض شود ،به ندرت پایش به توپ رسید .عملکرد
ضعیف او مقابل منچسترسیتی روشن کننده این
واقعیت بود که سیتی چقدر در لیگ قهرمانان
پیشرفت کرده است و دیگر از اسم و رسم رقبای

بزرگش نمیترسد .سیتی تملک توپ داشت ،بازی
را تحت کنترل گرفته بود و مهاجمانش در یکسوم
دفاعی زمین رئال ،با رد و بدل کردن بیوعیب
نقص توپ مدافعان رئال مادرید را آنقدر تحت
فشار میگذاشتند تا آنها را وادار به ارتکاب اشتباه
کنند و این دقیقاً همان اتفاقی بود که روی هر دو
گل این تیم رخ داد .رافائل واران مدافع فرانسوی
رئال در هر دو مورد با لو دادن توپ مقصر اصلی
بود هرچند همتیمیهایش در خط میانی هم برای
مقابله با همتایانشان در خط میانی سیتی حرفی
برای گفتن نداشتند .سیتی به رئال اجازه پیشروی
از میانه میدان را نداد و به این ترتیب تیم زیدان
مجبور شد به ارسال سانترهای بیهدف از جناحین
روی دروازه رو بیاورد که اکثر آنها هم توسط
ادرسون دروازهبان برزیلی سیتی مهار میشد.
نبود هواداران در ورزشگاه به خاطر مقررات
مربوط به کرونا باعث شد بازی از جوی که الیقش
بود ،محروم باشد .در شرایط عادی و با حضور
هواداران ،دستاوردی که سیتی با حذف رئال
مادرید کسب کرد ،به شبی برای این باشگاه تبدیل
میشد که تا سالهای سال در تاریخ این باشگاه به
یادگار میماند .در واقع این اتفاق در تاریخ باشگاه
هم ثبت خواهد شد اما هواداران در کمال تأسف
نخواهند توانست جو ورزشگاه را در شب رخ دادن
این اتفاق تاریخی توصیف کنند .این پیروزی در هر
حال به سیتی آن اطمینان خاطر و اعتماد به نفسی
که برای پیمودن تمام مسیر تا رسیدن به مقام
قهرمانی الزم است را خواهد داد.
سیتی از سال  ۲۰۱۶که در مرحله نیمه نهایی
این رقابتها با هدایت مانوئل پیگرینی به رئال
مادرید باخت و حذف شد ،در دوران مربیگری پپ
گواردیوال به دست تیمهای دیگری مانند موناکو،
لیورپول و تاتنهام حذف شد .اکنون اما این تیم
رئال مادرید را حذف کرده است پس هیچ یک
از دیگر تیمهای باقیمانده در رقابتها نگرانش
نمیکند .سیتی حاال سه برد دیگر تا باالی سر بردن
جام قهرمانی فاصله دارد و حاال بیش از هر زمان
دیگری خودش را به این افتخار نزدیک میبیند و
نمیخواهد از جام قهرمانی چشم بردارد.

خشنترین بازیکن فوتبال را بشناسید
بدویا ۴۴ساله رکورد بیشترین کارت قرمز تاریخ را به نام خود
ثبت کرده است ،رکوردی که بسیار بعید به نظر میرسد در آیندهای
نزدیک شکسته شود.
کارل ورسویک ،خبرنگار فوتبال کلمبیا میگوید« :برای ضبط
یک قسمت از سریال فوتبال موندیال فیفا ،به خانه او رفتیم تا با
او مصاحبه کنیم .ما از تصاویر یک ماتادور استفاده کرده بودیم
تا شخصیت او را به تصویر بکشیم اما شخصیت او کام ً
ال برخالف
انتظارات بود .او میگوید که شخصیتش در داخل و خارج میدان
کام ً
ال متفاوت است .او فوتبالیست بدی نبود اما کسی به بازی او کاری
نداشت و همه به اینکه او خشن تکل میزند ،میپرداختند.
تیترهای رسانهها همیشه این بود« :کثیفترین بازیکن تاریخ!»
البته نباید کسی را بابت دادن این لقب مالمت کرد .بدویا که لقب
«ژنرال» و «حیوان» را داشت ،در  ۲۰سال دوران بازیاش  ۴۵کارت
قرمز گرفت .او در سال  ۲۰۱۵به فوتبالش خاتمه بخشید و پس از
آنکه به عنوان مربی مشغول به کار شده ،دو بار دیگر هم اخراج شده
است! بدویا یک بار در سال  ۲۰۱۶که دستیار مربی بود ،در دقیقه ۲۱
اخراج شد .این اولین بازی او به عنوان دستیار مربی بود.
مشهورترین اخراج شدن او۴۱ ،امین کارت قرمزی بود که گرفت.
او در یک صحنه با آرنج به حریف ضربه زد و در حالی که بازیکن
حریف به زمین افتاده بود ،با لگد به سر او کوبید .این کار او باعث شد
 ۱۵جلسه از همراهی تیمش محروم شود .بدویا پس از بازی از خود
دفاع کرد و گفت« :من در حالت معمول اینطوری نیستم».
ورسویک میگوید« :او بیتردید شخصیتی انفجاری داشت.
هنگامی که صحنه حساسی میدید ،نمیتوانست خودش را کنترل
کند .او در اوج هیجان نمیتوانست مهاری بر خود داشته باشد و
همیشه درگیر میشد .اینکه او در اولین بازیاش به عنوان کمک
مربی در دقیقه  ۲۱اخراج شد گویای همه چیز است .در آن هنگام
بازیکنان روی نیمکت داشتند میخندیدند و باورشان نمیشد که این
اتفاق اینقدر زود میافتد .آنها البته میتوانستند حدس بزنند که او
دیر یا زود اخراج خواهد شد .آنها خبر داشتند که او به چه چیزی
مشهور است».
بدویا متولد  ۱۹۷۵در شهر ابخیکو است .در میان کارتهای
قرمز پرشماری که او گرفته ،لحظاتی تاریخساز هم ثبت شده است .او

فوتبال انگلستان و کسب جام های متعدد ،هیچ
چیز مهم تر از قهرمانی در اروپا نیست و دلیل
استخدام گواردیوال نیز کسب همین عنوان می
باشد .بنا بر این ،سیتیزن ها انگیزه مضاعفی برای
مسابقات لیگ قهرمانان اروپا دارند در حالی که
رئال مادرید طی دهه اخیر ،چندین بار فاتح لیگ
قهرمانان شد و شرایط انگیزشی متفاوتی نسبت به
منچستر سیتی داشت .مادریدی ها طی چند فصل
پیاپی در اللیگا ،قافیه را به بارسلونا باخته بودند
ولی امسال با قهرمانی در اللیگا ،عمال هواداران
و بازیکن های این تیم اشباع شده و با توجه به
وضعیت فرسایشی فصل جاری ،از انگیزه خاصی
برای پیشروی در مسابقات اروپایی برخوردار نبودند.
-3یکی از بزرگ ترین مشکالت زیدان برای
این بازی ،غیبت چند مهره کلیدی به ویژه در خط
دفاعی تیمش بود .سرخیو راموس بدون تردید
بهترین و آماده ترین بازیکن رئال مادرید در این
فصل بود .بازیکنی که به اوج بلوغ فوتبالی خود
رسیده و عالوه بر انجام وظایف دفاعی به نحو
احسن ،در امر گلزنی نیز عملکرد خارق العاده
ای داشت و چه بسا اگر گل های راموس نبودند،
قهرمانی مادریدی ها در اللیگا رقم نمی خورد .او
به علت دریافت کارت قرمز در بازی رفت که در ماه
فوریه (بهمن) برگزار شده بود ،بد جور دست زیدان
را در پوست گردو گذاشت .اگر بازی های اللیگا به
ویژه آن  10برد پیاپی رئال مادرید پس از تعطیالت
کرونایی را دنبال کرده باشید ،از نقش برجسته
راموس در مسیر قهرمانی «لوس بالنکوس» به
خوبی آگاه هستید.
-4دو اشتباه مرگ بار و دور از ذهن رافائل
واران مدافع فرانسوی رئال مادرید ،به معنای دو
گل برای منچستر سیتی بود تا یاران گواردیوال

یکی از اعضای کلیدی تیم ملی کلمبیا بود که در سال  ۲۰۰۱قهرمان
کوپا امریکا شد .این تنها قهرمانی بزرگ تاریخ تیم ملی کلمبیا است.
ضربه او از بیرون محوطه جریمه بود که باعث شد کلمبیا بتواند در
نیمهنهایی ،هندوراس را ببرد .آنها در فینال هم مکزیک را یک بر
صفر شکست دادند .در همان سال ،ضربه دیدنی او در دقیقه ۸۶
باعث شد باشگاه راسینگ بتواند مقابل ریور پالت به تساوی یک بر
یک برسد .راسینگ با این تساوی در صدر جدول ماند و قهرمانیاش
در آپرتورا  ۲۰۰۱را تا حد زیادی مسجل کرد و بعدتر این قهرمانی را
قطعی کرد .این اولین قهرمانی راسینگ در  ۳۵سال اخیر بود و آن
گل یکی از بهیادماندنیترین گلهای تاریخ باشگاه است ،چرا که در
دیداری بسیار حساس به ثمر رسید و کار را عم ً
ال تمام کرد.
بدویا در  ۱۳باشگاه در آمریکای مرکزی و جنوبی بازی کرد و
بهحدی درخشید که در باشگاههای بوکا جونیورز آرژانتین و پوئبال
مکزیک هم بازی کرد اما او اکثر دوران بازیاش را در کلمبیا گذراند.
او همچنین به باشگاه ایندپندینته سانتا فه کمک کرد که پس
از  ۳۷سال ،در سال  ۲۰۱۲قهرمان کلمبیا شود .ورسویک میگوید:
«طرفداران سانتا فه عاشق او بودند ،چرا که او بازیکنی بود که همیشه
با صد درصد توان بازی میکرد و با تمام وجود تکل میزد .آنها او
را بازیکنی میدیدند که هر کاری برای تیمش انجام میدهد .بدویا
احترام بسیاری را برمیانگیخت و چند گل تماشایی هم زد اما او را
تنها به خاطر کارتهای قرمزش به خاطر میآورند اما او برای سانتا فه
و راسینگ خاطرات مهمی ساخت و عضو مهمی از این باشگاهها در
مسیر قهرمانی و پایان دادن به سالها ناکامی بود».
بدویا سه قهرمانی در سطح باشگاهی کسب کرد که اولین آن
در سال  ۱۹۹۸و با دپورتیوو کالی بود .او تا آن هنگام  ۱۴کارت قرمز
گرفته بود .بدویا سپس به راسینگ رفت ،جایی که پنج بار دیگر اخراج
شد .او در دو تیم رقیب در بوگوتا ،یعنی میوناریوس و سانتافه هم بازی
کرد و در اولی هفت و در دومی هشت کارت قرمز گرفت.
عمر واسکس ،همتیمی سابق بدویا در میوناریوس در سالهای
 ۲۰۰۷تا  ،۲۰۱۰اغلب هماتاقی او در هتل بود .واسکس میگوید:
«در جامعه ما عجیب نیست که افراد را تنها به خاطر مسائل بد به
یاد بیاورند اما او را باید یکی از بازیکنان بزرگ فوتبالمان بدانیم.
بدویا بازیکنی برنده بود .او بازیکنی تاریخساز بود که برای بهترین

اخبار
 ...و ما هنوز دنبال خائن میگردیم

اینجا ته فوتبال است .آخ ِر آخ ِر جذابیت،
هنر و البته انسانیت .در مهمترین بازی دنیا
منچسترسیتی با گواردیوال مثل بازی رفت
رئالمادرید را  ۲بر یک برده و پپ و زیزو به همین
سادگی با هم حرف میزنند و از شغل خود لذت
میبرند .اص ً
ال انگار نه انگار که رئال برای اولین بار
در مراحل حذفی لیگ قهرمانان حذف شده و انگار
نه انگار گواردیوال مردی را شکست داده که ۳
قهرمانی پیاپی اروپا با رئال کسب کرده است .تو
گویی پپ که روی یخدان نشسته دارد تاکتیک
تیمش را به زیدان توضیح میدهد .زیدان هم اص ً
ال
انگار نه انگار که همچون بازی رفت باخته است.
حتی قبل از بازی هم پپ کلی از زیدان تعریف
و تمجید کرده بود .زیزو هم بعد از بازی بدون
اشاره به غیبت راموس از شاگردانش تمجید کرد و
باخت را به گردن رافائل واران نینداخت.اینجا ،اما
مربی ایرانی بعد از یک باخت حساس چه میکند
و چه میگوید؟ ما هنوز دنبال این هستیم که
ببینیم چرا مث ً
ال ذوبآهن برای پرسپولیس تونل
افتخار نزد! هنوز میخواهیم ببینیم چرا مجیدی
به کنفرانس مطبوعاتی نمیرود و آنالیزورش را
میفرستد! هنوز دنبال پیدا کردن بازیکنان خائن
به فالن مربی هستیم .همین اشتباه رافائل واران را
اگر یک مدافع ایرانی انجام داده بود باید از فوتبال
میرفت ،چون هزار جور متهم میشد ،اما رفتار
زیدان را ببینید .او در روزی که تیمش سرخیو
راموس را نداشت پذیرفت که منچسترسیتی بهتر
بوده است .در صورت گواردیوال هم اثری از غرور
دیده نمیشود و او طوری با زیدان حرف میزند
که انگار مشغول صحبت با یکی از دوستان خود
در پارک است.فوتبال ما نه تنها باید از نظر فنی
از امثال زیدان و گواردیوال درس بگیرد بلکه باید
از نظر اخالقی هم درس بگیرد .طرز حرف زدن
این مربیان خودش کالس درس است .آنها بعد
از بازی (نه قبل از بازی) هرگز حریف را کوچک
نمیکنند ،اما مربیان ایرانی قبل از بازی تیم حریف
را به قول معروف گنده میکنند تا اگر بردند بگویند
تیم بزرگی را بردیم و اگر باختند هم که میگویند
حریف بزرگی بود و کلی پول و امکانات داشت .بعد
از بازی ،اما کار بسیاری از مربیان ایرانی این است
که بگویند حریف روی یک حمله و با اشتباه فردی
ما به گل رسید و هیچ تاکتیکی نداشت .عجیب
اینکه سالهاست همین رویه را شاهدیم و مربیان
ما حتی تالش نمیکنند از مصاحبههای امثال
گواردیوال و زیدان درس بگیرند چه رسد به اینکه
از فوتبال تیمهایشان چیزی بیاموزند.

«پیرلو» سرمربی تیم فوتبال یوونتوس شد

تیمهای آرژانتین و کلمبیا بازی کرد و قهرمانی به دست آورد .برای
من افتخاری بود که با او هماتاقی بودم ،با بازیکنی که دستاوردهای
بزرگی در دوران ورزشیاش داشت .ما خاطرات خوب زیادی با هم
داریم».
بعید است که رکورد جهانی بدویا فع ً
ال شکسته شود .در میان
بازیکنان فعلی ،سرخیو راموس ،مدافع رئال مادرید و اسپانیا کمی به
او نزدیک است .او ۲۶امین کارت قرمز خود را مقابل منچسترسیتی
در زمستان سال گذشته دریافت کرد و با توجه به اینکه  ۳۴سال دارد،
احتماالً به آمار بدویا نخواهد رسید.
ورسویک میگوید« :او همیشه میگوید که حاال هیچ دشمنی
ندارد .از زمانی که بازنشسته شده ،بسیار تالش کرده که این وجههاش
را ترمیم کند .او بر این باور است که با تمام وجود بازی کرده و
طرفداران عاشقش بودهاند».
برای بسیاری از افراد خارج از کلمبیا ،بدویا همیشه فردی خواهد
بود که به رکوردش مشهور است و کلیپهای متعددی از تکلهای
خشن و دعواهای او وجود دارد اما برای طرفداران راسینگ و سانتا فه
و البته همتیمیهای سابق بدویا ،او فردی فراتر از این مسائل خواهد
بود .واسکس میگوید« :او به خوبی سایر بازیکنان را هدایت میکرد
و کسی بود که برای هر توپ میجنگید .او فرمانده تیم بود .او فردی
حساس بود که همیشه دوست داشت به سایرین کمک کند .شاید
متناقض به نظر برسد اما او خارج از میدان فردی مهربان بود ،با قلبی
بزرگ و نجیب».

اشتباهات مرگبار واران و پرسینگ کُشنده پپ!

راحت تر از حد تصور ،حریف پر افتخار خود را
حذف کنند .از مدافع با تجربه ای مثل واران که
سابقه قهرمانی در جام جهانی و لیگ قهرمانان
اروپا را دارد ،بسیار بعید بود که دو اشتباه
کودکانه و آماتوری را در یک بازی حساس و
سرنوشت ساز مرتکب شود و از شانس بد او،
هر دو اشتباه نیز منجر به گلزنی سیتیزن ها
شد .همه کارشناس ها و هواداران در رسانه های
اجتماعی ،نوک تیز انتقادات خود را به سوی
واران گرفتند و او را مقصر اصلی این شکست
تلخ نامیدند اما نباید از این حقیقت غافل شد
که ُکل تیم نیز از طراوت و نیرومندی همیشگی
برخوردار نبود .عاله بر این ،مشکالت دفاعی
رئال مادرید را نباید محدود به واران دانست
زیرا این تیم به رغم قهرمانی در اللیگا ،هنوز
هم مشکالت اساسی در ساختار دفاعی اش دارد
و این مسئله در اغلب بازی های این فصل ،به
وضوح قابل مشاهده بود .زیدان در این بازی،
یک اشتباه بزرگ مرتکب شد و هیچ توجهی به
فاکتور اساسی تجربه در خط دفاعش نکرد .او از
ادر میلیتائو به عنوان زوج رافائل واران در قلب
خط دفاعی استفاده کرد که عملکرد میلیتائو نیز
جالب توجه نبود.
این مدافع  19ساله برزیلی ،هنوز تجربه
زیادی برای این بازی نداشت و نباید همه
تقصیرات را متوجه واران کرد .طی بازی های
رئال مادرید پس از تعطیالت کرونایی ،زیدان فقط
یک بار از زوج واران -میلیتائو در ترکیب اصلی
استفاده کرده بود که آن هم یک بازی نه چندان
دشوار مقابل دپورتیوو آالوز بود .شاید برخی از
شما بگویید که زیدان چاره ای جز انتخاب این
زوج برای این مسابقه نداشت که البته حرف نسبتا

شماره 3020

صحیحی است اما مسئله دیگر این است که زیدان
به فاکتور تجربه در خط دفاعی برای چنین بازی
بزرگی بی توجه بود .وقتی که رئال مادرید از
تجربه راموس در خط دفاعی بی بهره است ،قطعا
باید از بازیکنان با تجربه ای مثل مارسلو یا ناچو
فرناندز ولو در نقاط دیگر خط دفاعی استفاده
می کرد تا تا بازیسازی و پاسکاری از عقب را
انجام دهد اما زیدان در دفاع چپ نیز به جای
این دو مدافع با تجربه ،از فرالن مندی استفاده
کرد .البته مندی فصل بسیار خوبی را پشت سر
گذاشته و یکی از بهترین بازیکن های تیمش در
مسیر قهرمانی اللیگا بود اما با توجه به جوانی و
تجربه کم ،نتوانست کارایی الزم را داشته باشد .در
بازی های بزرگ ،همیشه چاشنی تجربه بر جوانی
ارجح است و وقتی که شما یک بازیکن با تجربه
را در زمین ندارید ،می بایست خأل او را با بازیکن
های با تجربه دیگر در سایر پُست ها جبران کنید.
الیجا اسرائیل نویسنده روزنامه  asمعتقد است
که همین فقدان تجربه و عدم بازیسازی از عقب
و البته پرسینگ یاران سیتی باعث شد تا برتری
عددی همیشگی رئال مادرید در میانه میدان
نسبت به بازی های گذشته ،از بین برود.
-5عالوه بر همه مشکالت و اشتباهات درون
تیمی رئال مادرید ،نباید از پرسینگ ناب یاران
پپ گواردیوال غافل شویم .هر چه قدر هم که از
اشتباهات واران و خط دفاعی کم تجربه رئال
مادرید بگوییم ،باز هم نمی توان کیفیت باال و
برتری محسوس حریف را کتمان کرد .وقتی به
دو صحنه گل منچستر سیتی دقت کنیم ،در
نگاه اول به دو اشتباه محرز واران پی می بریم
اما باید این پرسش را نیز مطرح کرد که دلیل
این دو اشتباه مرگ بار چه بود؟ پُر واضح است

که پرسینگ شدید و از جلوی آبی های آسمانی
باعث شد تا واران به اشتباه بیافتد .می توان این
دو صحنه گل سیتی را در کالس های درس
پرسینگ نمایش داد و ساعت ها به بحث درباره
آن نشست .گواردیوال به یاران خود آموزش داد
که چگونه باید حلقه تنگ پرسینگ را تا یک
سوم دفاعی و تا بیخ گوش دروازه بان حریف
پیش ببرند طوری که تیبو کورتوا وقتی صاحب
توپ می شد ،از شدت پرس عمال دستپاچه می
گردید و پاسکاری های ناشی از گیجی بین
مدافعان و دروازه بان رئال مادرید ،سرانجام
منجر به دو اشتباه منجر به گل شد .در این
جا بیش از پیش ،یاران زیدان به تجربه امثال
مارسلو نیاز داشتند اما او  90دقیقه روی نیمکت
نشست.
-6محدود کردن مشکالت رئال مادرید به خط
دفاعی و اشتباهات فردی ،بی انصافی است زیرا این
تیم در خط حمله نیز برش الزم را نداشت .آلفردو
رالنیو سردبیر بخش ورزشی روزنامه اسپانیایی
 asمعتقد است که رودریگو در خط حمله علی
رغم ارسال یک پاس گل ،فاقد جسارت الزم بود و
هیچ چیز از ادن هازارد ندیدیم .رالنیو به وضعیت
اسفبار ستاره بلژیکی سابق چلسی اشاره می کند
که چگونه با اضافه وزن ،وارد باشگاه رئال مادرید
شد و سپس یک مصدومیت طوالنی و آن گاه نا
آمادگی طی دوران بازگشت از مصدومیت و به
طور خالصه ،فصلی کابوس وار برای بازیکنی که
روزگاری همه کاره استمفورد بریج بود .بد بین
ترین هوادار مادریدی هم تصور نمی کرد که در
کارنامه هازارد طی یک فصل طوالنی ،فقط یک
گل زده به ثبت برسد! عملکرد افتضاح هازارد در
بازی مقابل منچستر سیتی ،تکمیل کننده نمایش

بازیکن پیشین تیم فوتبال یوونتوس به
عنوان سرمربی جدید راه راه پوشان ایتالیایی
انتخاب شد .پس از آنکه «مائوریستیو ساری»
از سرمربیگری تیم فوتبال یوونتوس برکنار شد،
مسئوالن این باشگاه بازیکن قدیمی و مطرح
بانوی پیر را به عنوان سرمربی انتخاب کردند.
«آندره پیرلو» که  41سال سن دارد با قراردادی
دو ساله و تا سال  2022هدایت این تیم ایتالیایی
را برعهده گرفت .پیرلو پیش از این هدایت تیم
زیر  23ساله های یوونتوس را برعهده داشت.

تبریک بازیکن به سرمربیاش که یک
سال از او کوچکتر است!

دروازه بان تیم فوتبال یوونتوس تبریک
جالبی را برای سرمربی جدید این تیم منتشر
کرده است .پس از آنکه «مائوریستیو ساری» از
سرمربیگری تیم فوتبال یوونتوس برکنار شد،
مسئوالن این باشگاه بازیکن قدیمی و مطرح
یووه را به عنوان سرمربی انتخاب کردند« .آندره
پیرلو» که  ۴۱سال سن دارد با قراردادی دو
ساله و تا سال  ۲۰۲۲هدایت این تیم ایتالیایی
را برعهده گرفت .پیرلو پیش از این هدایت تیم
زیر  ۲۳ساله های یوونتوس را برعهده داشت.
بوفون دروازه بان یوونتوس با انتشار توییتی به
سرمربی جدید تیمش تبریک گفته است .این
دروازه بان که یک سال از پیرلو بزرگتر است
در صفحه اجتماعی اش نوشت« :حاال باید تو را
آقای سرمربی خطاب کنم؟ آندره آ ،در چالش
جدیدت موفق باشی».

فجیعش در طول این فصل بود.
سردبیر  asمعتقد است که پس از جدایی
کریستیانو رونالدو ،هرگز خط حمله رئال مادرید
نتوانسته در بازی های بزرگ و تراز اول ،توان
هجومی الزم را داشته باشد و حتی اگر تعداد گل
های کریم بنزما در این فصل دو برابر می شد ،باز
هم مشکلی را حل نمی کرد .هازارد تنها کسی است
که می تواند در صورت آمادگی کافی ،خأل رونالدو
را در خط حمله پُر کند اما او در این مسابقه ،حتی
به اندازه وینیسیوس جونیور نیز مؤثر نبود .آنتونیو
رومرو خبرنگار روزنامه  asنیز معتقد است نباید
فقط به اشتباهات واران تمرکز کرد و از هازارد
غافل شد زیرا هازارد در این بازی ،حتی یک بار
نیز در نبردهای تن به تن پیروز نشد و در اواخر
بازی هم لنگ لنگان و خسته از زمین بیرون رفت.
این خبرنگار نیز زیدان را به دلیل چینش اشتباه
مورد انتقاد قرار داد و نیمکت نشینی وینیسیوس
را اشتباه دانست زیرا وینیسیوس می توانست
دردسرهای زیادی را برای خط دفاعی حریف ایجاد
نماید.
-7آریتز گابیلوندو خبرنگار روزنامه  asنوشت
که گواردیوال چه در بازی رفت و چه بازی برگشت
مقابل رئال مادرید اثبات نمود که خودش را از نوع
اختراع کرده است .وی شاخصه های بارز منچستر
سیتی و گواردیوال در این بازی را استفاده از سبک
بازیِ با فشار باال ،گردش توپ عالی ،انجام بازی
مستقیم تر و استفاده از پاس های بلند ادرسون
به منظور بازیسازی از عقب و سرعت دادن به بازی
دانست .حضور فرناندینیو در قلب خط دفاعی باعث
شد تا رودری نتواند همه حفرات میانه زمین را
برای سیتیزن ها پُر کند ولی زیدان از این نقطه
ضعف شاگردهای گواردیوال بهره نبرد.

