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فریادهای مرد بلژیکی پس از گلزنی در دربی

هفته بیست و سوم رقابت های سری آ
ایتالیا یکشنبه با برگزاری حساس ترین دیدار
هفته ادامه یافت که در دربی بزرگ شهر میالن،
اینتر موفق شد با نتیجه سه بر صفر از سد میزبان
خود میالن عبور کند و اختالفش در صدر جدول
را با همشهری خود به عدد  4برساند .در این
دیدار الئوتارو مارتینز و روملو لوکاکو زوج خط
حمله نراتزوری فوق العاده کار کردن و مارتینز 2
گل به ثمر رساند و لوکاکو نیز یک گل زد و یک
پاس گل نیز داد.
اما پیش از برگزاری این دیدار ،همگان
منتظر رویارویی مجدد زالتان ابراهیموویچ
و روملو لوکاکو مهاجمین دو تیم بودند .پس
از دیدار مرحله یک چهار نهایی کوپا ایتالیا و
درگیری که میان این دو مهاجم به وجود آمد،
حاشیه های زیادی در فوتبال ایتالیا به راه افتاد.
در صحنه هایی شگفت انگیز زالتان با سر به
سمت صورت لوکاکو حمله کرد .تصویری که از
دربی دالمادونینا به یادگار ماند و حتی در اطراف
استادیوم و بر روی دیوارهای آن ،نقش نگاره
هایی از این جدال دو نفره طراحی شد.
برخی از رسانه ها خبر دادند در دربی
چند هفته پیش میان اینتر و میالن ،زالتان
ابراهیموویچ عالوه بر توهین های نژادپرستانه ،به
مادر لوکاکو توهین کرده و مهاجم بلژیکی افعی
ها نیز به همسر زالتان فحاشی کرده است و هر
دو نیز از داور مسابقه یک کارت زرد دریافت
کردند هر چند زالتان در ادامه با دریافت کارت
زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد ولی پرونده
این درگیری همچنان باز است و این احتمال می
رود که این دو بازیکن با محرومیت مواجه شوند.
پس از این درگیری ،رسانه های ایتالیا
منتظر تقابل دوباره زالتان و لوکاکو بودند که در
دوئل امروز این دو مهاجم تنومند و بلند قامت
چه اتفاقی رخ می دهد که در نهایت این لوکاکو
بود که توانست مچ ایبرا را بخواباند و با عملکردی
قابل توجه نقش بزرگی در پیروزی پر گل تیمش
مقابل میالن داشت.
در دربی سال گذشته دو تیم بود که
لوکاکو پس از به ثمر رساندن گل چهارم اینتر،
پیراهنش را از تن در آورد و بر نوک پرچم کرنر
قرار داد و با بلند کردن پرچم کرنر و بوسه زدن
بر لباس اینتر ،به نوعی اعالم کرد که او پادشاه
میالن است .لقبی که رسانه های کشور ایتالیا نیز
به این بازیکن داده و او را پادشاه جدید میالن
اعالم کردند.
در اکتبر سال گذشته ،زالتان ابراهیموویچ
در مورد وضعیت خود در ایتالیا کامال صریح بود.
او گفت« :میالن هرگز پادشاه نداشت .آنها یک
خدا دارند ».در واقع منظور زالتان از این جمله
این بود که خودش خدای شهر میالن است و
لوکاکو هیچ پادشاهی در میالن ندارد.

چهار شکست پیاپی در آنفیلد ،اتفاقی که
سالها بود برای لیورپول رخ نداده بود و حاال در
یکی از بدترین فصول خود در سالهای اخیر دوباره
چنین اتفاق تلخی را تجربه کردند .تیم کلوپ
هفته به هفته از صدر جدول و حتی سهمیه لیگ
قهرمانان دورتر میشود و ادامه این روند سرنوشت
بدی را در پایان فصل برای این تیم رقم خواهد زد.
با چنین دفاع آشفتهای ،دفاع از عنوان قهرمانی
بسیار بعید به نظر میرسد و این تیم پس از فتح
مقتدرانه لیگ برتر در فصل گذشته حاال دورانی
کابوسوار را پشتسر میگذارد .مصدومیتهای
پیاپی و بهخصوص آسیبدیدگی شدید ویرجیل
فندایک که در مسابقه رفت دربی مرسیساید
رباط صلیبیاش پاره شد ،از اصلیترین دالیل افت
این تیم محسوب میشود .کلوپ حاال دربی برگشت
در خانه را به این رقیب سنتی باخته و رکوردهای
منفی یکی پس از دیگری شکسته میشوند .قرمزها
آخرینبار در سال  1923چنین روندی را تجربه
کردند و  4بازی پیاپی خانگی در لیگ را باختند و
پس از آن چنین اتفاقی سابقه نداشته است.
98سال بعد

سالها از آخرین برد اورتون در دربی
مرسیساید میگذرد .آنها در سال  2010در
ورزشگاه خود توانستند لیورپول را شکست دهند و
پس از آن با  12تساوی و  11شکست ،آماری بسیار
ضعیف برابر قرمزها داشتند .آنها سرانجام روز شنبه
موفق شدند به این روند خاتمه داده و نخستین برد
خود پس از بیش از یک دهه را در این دربی مهم
کسب کنند .این طوالنیترین روند شکستناپذیری
لیورپول برابر یک حریف در تاریخ باشگاه محسوب
میشود.
لیورپول فصل پیش بدون هیچ حرف و حدیثی
و با قدرت به انتظار 30ساله هوادارانش برای
قهرمانی در لیگ خاتمه داد و جام قهرمانی را باالی
سر برد .برای کلوپ و تیمش این مهمترین جام
کسبشده در سالهای اخیر بود و حتی از قهرمانی
در اروپا نیز ارزش بیشتری داشت ،چراکه آنها از
زمان تاسیس لیگ برتر هیچگاه فاتح این مسابقات
نشده بودند .با شروع فصل جدید اما اوضاع کامال
تغییر کرد و مشکالت و بدشانسیها به سرعت از
راه رسیدند .مصدومیتهای طوالنیمدت سبب شد
تیم بهخصوص در فاز دفاعی دچار مشکل شود و
هر سه مدافع وسط تخصصی خود را از دست بدهد.
درنهایت کلوپ مجبور شد دو مدافع در نیمفصل
بخرد که آنها هم هنوز نتوانستهاند مشکالت دفاعی
تیم را برطرف کنند و نتایج ضعیف تیم همچنان
ادامه دارد .آنها حاال پس از  98سال رکورد ضعیف
خود در آنفیلد را تکرار کردهاند و نخستین مدافع
عنوان قهرمانی پس از اورتون در فصل -1929
 1928است که در  4دیدار پیاپی خانگی شکست
میخورد.
آخرین برد خانگی شاگردان کلوپ به حدود
دو ماه پیش برمیگردد که موفق شدند تاتنهام
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به نقل از مارکا ،رئال مادرید بدون سرخیو راموس اغلب در کسب نتایج
خوب به مشکل برخورد می کند و این به خصوص در لیگ قهرمانان بیشتر
مشهود بوده است .کافی است به شکست های اخیر چمپیونزلیگی رئال نگاه کنید
که بیشترشان در غیاب راموس رخ داده است .وقتی راموس نیست ،مسئولیت
دفاع رئال به رافا وارن منتقل می شود؛ مدافع فرانسوی که  10سال است برای
رئال بازی می کند و یکی از کاپیتان هاست .فصل جاری رئال مادرید دو شکست
تلخ را برابر شاختار دونتسک در دور گروهی تجربه کرد .در اولین بازی فصل و در
دی استفانو  3-2مغلوب شد و در بازی برگشت در کیف نیز  0-2شکست خورد.
در هر دو بازی سرخیو راموس غایب بود و رافا واران کنار میلیتائو زوج دفاعی
رئال بودند.فصل گذشته راموس بازی برگشت رئال و سیتی در یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان را هم از دست داد و زوج واران و میلیتائو بازهم ناامیدکننده کار
کرد .واران روی هر دو گل سیتی مقصر بود و یک تنه باعث حذف تیمش شد.
فصل  2018-19در بازی برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان برابر
آژاکس نیز راموس غایب بود و واران نتوانست مانع شکست  4-1خانگی رئال
شود .کهکشانی ها بازی رفت را با راموس در زمین 2-1 ،برده بودند.

اخبار

لیورپول دیگر ترسناک نیست

را شکست دهند و پس از آن دو تساوی برابر
وستبرومویچ و منچستریونایتد و  4شکست مقابل
برنلی ،برایتون ،منچسترسیتی و اورتون کسب
کردند تا آمار عجیب  6بازی بدون برد در آنفیلد را
به ثبت برسانند .مسابقه بعدی تیم در این ورزشگاه
نیز دیدار راحتی نخواهد بود و باید پنجشنبه
آینده رودرروی چلسی قرار گیرند .جالب اینکه
قرمزها پیش از این روند ضعیف ،رکوردی عالی در
دیدارهای خانگی از خود بهجای گذاشته بودند و در
 68بازی قبلی خود متحمل شکست نشده بودند.
بدشانسیهای کلوپ و تیمش در این فصل
هنوز هم ادامه دارد و اینبار نوبت به جوردن
هندرسون ،کاپیتان تیم رسید که بهدلیل
مصدومیت بازی را ترک کند و ممکن است مدتی
نتواند تیمش را همراهی کند .زمانیکه هندرسون
دچار آسیبدیدگی شد ،سرمربی آلمانی در کنار
زمین لبخند تلخی زد و مشخص بود که میداند
دردسر جدیدی در راه است .او حاال هافبک
با تجربه تیمش که به اجبار در خط دفاعی نیز
بهکار گرفته میشد را از دست داده و شاید در
دیدار بعدی تیمش به سراغ بیستمین زوج خط
دفاعی خود در این فصل برود .لیورپول درحالی که
تقریبا نیمی از فصل سپریشده تاکنون  19زوج
مختلف را در مرکز خط دفاعی خود قرار داد ه و
اکثرا بهدلیل مصدومیت مجبور شد ه تغییراتی در
این پست ایجاد کند.
تجربه کم مدافع تازهوارد

کلوپ در دو مسابقه اخیر تیمش از اوزان
کباک ،مدافع 20سالهای که در ژانویه از شالکه به
خدمت گرفت در قلب خط دفاعی تیمش استفاده
کرده است اما او هم نتوانست مشکالت تیم را در
این جناح حل کند و با توجه به سن کم طبیعی
است او به سرعت نمیتواند در تیمی همچون

لیورپول به بازیکن تاثیرگذاری تبدیل شود .این
مدافع کمتجربه بیشتر دوران فوتبال خود را در
شالکه سپری کرده و در دو فصل اخیر روند بسیار
بدی داشته است .به این ترتیب او بیشتر عادت به
باختن دارد تا موفقیت و در دربی روز شنبه نیز
نشان داد هنوز برای بازی در ترکیب اصلی قرمزها
آماده نیست .در همان دقایق اولیه بازی چند اشتباه
در دفع توپ ،یارگیری و همچنین محاسبه منطقه
فرود پاس بلند بازیکنان حریف سبب شد خطراتی
جدی روی دروازه لیورپول ایجاد شود .این مدافع
ترکیهای در همان نیمهاول از داور اخطار گرفت تا
در سومین بازیاش برای این تیم سومین کارت زرد
خود را دریافت کند.
کلوپ بسیار امیدوار بود با کمک این مدافع جوان
به خط دفاعی تیمش سروسامان بدهد اما اوضاع
همچنان خراب است و افزایش تعداد مصدومان او را
بهشدت کالفه کرده است .از همان دیدار رفت برابر
اورتون و تکل خشن جوردن پیکفورد باعث شد مدافع
هلندی تیمش خانهنشین شود و حتی برخی هواداران
تیم معتقدند لیورپول در این فصل نفرین شده است .او
که تیمش را به یکی از بهترینهای اروپا تبدیل کرده
بود حاال دیگر برای هیچ رقیبی ترسناک نیست و شاید
در پایان فصل حتی شانس رسیدن به لیگ قهرمانان
سال آینده را نیز از دست بدهد که این اتفاق ضرر مالی
هنگفتی برای تیم بهدنبال خواهد داشت.
اشتباه تاثیرگذار

جورجینیو واینالدوم ،هافبک هلندی
لیورپول در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت:
«مصدومیتهای پیاپی بازیکنان در طول فصل
واقعا ما را نگران و ناامید کرده است .متاسفانه
نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم و باید به نحوی با
این شرایط کنار بیاییم .به نظرم بهتر است فکری
برای این اوضاع کنیم و بیش از این بهدنبال تاسف

رومینیگه:

کلوپ پیش از کلینزمن گزینه هدایت
بایرن مونیخ بود

خوردن بهحال خود نباشیم .دربی همیشه اهمیت
زیادی برای هواداران دارد و شکست با چنین
وضعیتی بسیار دردناک است .روی گل نخست
تالش داشتیم تا مالکیت توپ را دراختیار داشته
باشیم اما اشتباه کردیم و گل خوردیم .در دقایق
ابتدایی بازی نباید ریسک کرد و در این اوضاع گل
خوردن میتواند بسیار به ضرر تیم باشد؛ چراکه
تمام برنامهها را بههم میریزد .ما تیم بهتری نسبت
به حریف بودیم و اگر از فرصتها به خوبی استفاده
میکردیم قطعا بازنده میدان نبودیم .بردن بازیها
در لیگ برتر اصال کار راحتی نیست بهخصوص که
این تعداد مصدوم هم در ترکیب خود داشته باشید
و نتوانید از نفرات مهم خود استفاده کنید .با این
حال به نظرم هنوز بازیکنانی در ترکیب خود داریم
که میتوانند شرایط را تغییر دهند تا اوضاع تیم در
جدول بهتر شود».
کلوپ هم که پس از پایان مسابقه انتظار
چنین نتیجهای را نداشت ،در نشست خبری خود
گفت« :اصال تصور چنین شکستی را نداشتم و ما در
ابتدای بازی گلی را دریافت کردیم که اصال ضروری
نبود و به راحتی میتوانستیم مانع آن شویم .باید
در کارهای دفاعی بهتر شویم و به حریفان اجازه
ندهیم بهراحتی دروازه ما را باز کنند .ما به خوبی
بازی را در اختیار گرفتیم و حتی در نیمه اول
میتوانستیم به گل برسیم اما از موقعیتها به
خوبی استفاده نکردیم .در نیمه دوم هم بیدقت
بودیم و درنهایت شکستی را متحمل شدیم که
شایسته آن نبودیم .با یک اشتباه در نیمه اول گل
خوردیم و همین درنهایت باعث شد نتوانیم به بازی
برگردیم .برای بردن در فوتبال باید از فرصتها به
خوبی استفاده کرد و ما برابر اورتون در این بخش
دچار ضعف بودیم که باید در دیدارهای بعدی آن
را برطرف کنیم».

یورگن کلوپ ،سرمربی فعلی لیورپول ،در
گذشته مذاکراتی نیز با بایرن مونیخ انجام داده
بود اما این مذاکرات به نتیجه نرسیدند.
کارل هاینس رومینیگه تایید کرد که در
تابستان سال  2008بایرن مونیخ مذاکراتی
را با یورگن کلوپ انجام داد و در نظر داشت
که هدایت باواریایی ها را به او بسپرد ،اما در
نهایت با یورگن کلینزمن به توافق رسیدند.
یورگن کلینزمن ،مهاجم سابق بایرن مونیخ،
که پیشاپیش فصل  2008-09جانشین اوتمار
هیتزفلد بازنشسته روی نیمکت این تیم شد،
انتخابی دور از ذهن و غیرمنتظره بود.هر چند
کاپیتان سابق تیم ملی آلمان تنها  9ماه روی
نیمکت بایرن مونیخ دوام آورد و در نهایت
اخراج شد .اکنون رومینیگه از تصمیمی خود
در امضای قرارداد با کلینزمن به عنوان بدترین
تصمیم دوران مدیریت اجرایی خود در بایرن
مونیخ نام می برد!بایرن مونیخ فصل 2007-08
فوتبال آلمان را به عنوان قهرمان بوندسلیگا و
قهرمان جام حذفی به پایان برد اما با توجه به
تصمیم اوتمار هیتزفلد به بازنشستگی ،باید برای
فصل بعد خود به دنبال یک سرمربی مناسب می
گشت .یورگن کلوپ در آن زمان یکی از گزینه
های در دسترس بایرن مونیخ بود .کلوپ پس از
شکست در رساندن تیم ماینز به بوندسلیگا ،از
سمت خود در این تیم استعفا داده بود.
کلینزمن نیز با تیمی قرارداد نداشت ،هر
چند تجربه سرمربی گری او تنها به دو سال
هدایت تیم ملی آلمان خالصه می شد ،که آن
هم دو سال قبل و پس از جام جهانی 2006
به پایان رسیده بود .با وجود نداشتن تجربه
کافی ،این یورگن کلوپ بود که موفقش د سکان
هدایت بایرن مونیخ را در دست بگیرد.
انتخابی که با گذشت زمان مشخص شد
اشتباه بوده و در آوریل سال  2009کلینزمن از
بایرن اخراج شد .در زمان اخراج یورگن کلینزمن،
بایرن مونیخ در رده سوم جدول بوندسلیگا قرار
داشت و از جام حذفی آلمان و چمپیونزلیگ
حذف شده بود.رومینیگه گفت« :من هم در این
تصمیم که یورگن کلینزمن را به عنوان سرمربی
به تیم بیاوریم مقصر بودم .متاسفانه این تصمیم
اصال جواب نداد .البته این موضوع به وضعیت
بایرن هم مربوط بود اما به هر حال جواب نداد.
من خیلی متاسفم اما این تصمیم خوبی برای
هیچ یک از دو طرف نبود».
رومینیگه اکنون فاش کرده که اولی
هوینس ،رییس باشگاه بایرن مونیخ در آن زمان،
صحبت هایی با یورگن کلوپ نیز انجام داده بود.
رومینیگه افزود « :اولی آن زمان در حال
مذاکره با کلوپ بود .ما باید سریع تصمیم می
گرفتیم و در نهایت توافق کردیم که کلینزمن
را بگیریم».

