ورزش جهــــان

@iranvarzeshi
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مارکا -خوش و بش لوییس انریکــه با راکیتیچ قبل از
بازی اســپانیا و کرواسی .این دو در بارسا همکار بودند.

سان -خوش و بش
دوستانه ساوتگیت
و گاسکویین قبل از
بازی انگلیس .ساوت
گیت گفته بود ،گازا
آخرین نابغه فوتبال
انگلیس بوده است.

دیلــی میــل -وقتــی بازیکنــان انگلیــس و ســوییس قبــل از
بــازی دو تیــم صــف کشــیدند ،یــک پســربچه بلندقــد جلوی
شــکیری کوتــاه قــد افتاد تا این مســاله ســوژه رســانهها شــود.
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فقط  9روز گذشته اما...

آسنسیو :هیچ وقت
به فکر جدایی از
رئال نبودم

کسی به لوییس انریکه شک دارد؟

مارکــو آسنســیو بعد از
درخشــش در پیــروزی  6بر
صفر اســپانیا برابر کرواســی
گفت هیچ وقت بــه رفتن از
رئال مادرید فکر نکرده است.
او در ایــن بــازی یک گل زد
و روی چهــار گل دیگر نقش
مســتقیم داشت در حالی که
در تابستان گزارشهایی مبنی
بر انتقالش به لیگ برتر و تیم
لیورپول منتشــر شد اما این
بازیکن  22ساله که پنج سال
دیگر از قراردادش باقی مانده
گفت« :هرگز میلی برای رفتن
به تیم دیگری نداشتم».
او سال  2014از مایورکا
به رئال مادرید آمد و از ســال
 2016برای تیم بزرگســاالن
این باشــگاه بــازی میکند و
هشــت جام از جمله قهرمانی
اللیــگا و دو لیگ قهرمانان به
دســت آورده است .او در این
دو ســال در  95بــازی برای
رئال  21گل زده و حاال گویا
نقــش پررنگتری بــه عهده
دارد« :فصل ســوم من است
و امیــدوارم ثبــات و تــداوم
بیشتری داشته باشم».
رئــال شــنبه در زمین
اتلتیــک بیلبائو کار ســختی
برای حفظ رکورد صددرصدی
خــود و کســب چهارمیــن
پیروزی متوالی در اللیگا دارد.
تیــم خولن لوپتگی در ســه
بازی ابتدایی خود برابر ختافه،
خیرونا و لگانــس به پیروزی
رســیده و در هر ســه بازی
آسنسیو حضور داشته هرچند
هنوز پایش به گل باز نشده و
امیدوار است این هفته طلسم
را بشکند.
او بعــد از نولیتــو که در
ســال  2010و در بــازی با
لیختناشــتاین سه پاس گل
داد ،دومین بازیکن اســپانیا
اســت که موفق به چنین کار
مهمی میشــود« :مــا بازی
خیلی خوبی داشتیم .من هر
جایــی بازی کنم با تمام توان
برای تیم تــاش میکنم .از
نظر تیمی فوقالعــاده بودیم
آن هم برابر رقیبی که در جام
جهانی خیلی جلو رفته بود».

اوگو سرسو

Hugo Cerezo

تیم ملی اســپانیا اگر تا به حال عده
قلیلی از هــواداران خود را حفظ کرده بود
با نمایش ســائول نیگس ،رودریگو مورنو
و مارکو آسنســیو جایی بــرای بحث باقی
نمیماند.
لوییس انریکه وقتی توســط لوییس
روبیالــس بهعنوان مربی اســپانیا انتخاب
شد خیلیها نپســندیدند اما حاال به نظر
میرسد او مربی ایدهآل الروخا است.
تنها  9روز از کار او با تیم ملی اسپانیا
میگذرد اما دل هواداران را به دست آورده
است .هیچ نشانهای از تیمی که در روسیه
در کار با توپ ســنگین بــود و در ضربات
پنالتی به میزبان مســابقات باخت ،دیده
نمیشود .همه چیز برای مربی آستوریایی
خوب پیــش میرود و او توانســته دوباره
اســپانیا را به تیمی قدرتمند و قابل اعتنا
تبدیل کند.
مارکو آسنســیو در هفدهمین بازی
ملی خود توانســت گل بزند و این انتظار
شاید ارزشــش را داشــت .او با به اشتباه
انداختن نیکال کالینیچ یک گل به خودی
به ضرر کرواســی را رقم زد ضمن اینکه با
هــت تریک پاس گلهای خــود هواداران
اسپانیا را امیدوار کرد که موفقیت چندان
دور نیست.
دنــی کارواخال یک بــار دیگر روی
فرم آمده و تماشــای بــازیاش لذتبخش
اســت .او در این دو بــازی دو پاس گل به

سائول نیگس داده که در این بازی با عبور
از لــوکا مودریچ و به ســبکی که هافبک
همتیمیاش در رئــال مادرید به نام خود
زده ،برای مهاجم اتلتیکومادرید فراهم شد
ترکیب اسپانیا در این بازی با  6بازیکن
رئال مادرید در برابر یک بارسلونایی شروع
شــد و  6بر صفر خاتمه یافت؛ کارواخال،

ســرخیو رامــوس ،ناچو ،دنی ســبایوس،
ایسکو و آسنسیو در برابر سرخیو بوسکتس
که جای خود را بــه رودریگو داد .لوییس
انریکــه تیم را متحول کرده و اســاس آن
حاال در مادرید است.
کرواســی هیچ شــباهتی نداشت به
تیمی که در جام جهانی همه دنیا را پشت

لوییــس انریکه تاکید کــرد اینکه بیش از نیمی
از ترکیــب اصلی تیم ملی اســپانیا در برد  6بر صفر
برابر کرواسی بازیکنان رئال مادرید هستند ،کمترین
اهمیتی ندارد .الروخا در الچه فینالیست جام جهانی
را در هم کوبید و بزرگترین شکست تاریخ این کشور
را تحمیل کرد در حالی که دنی کارواخال ،ســرخیو
راموس ،ناچو فرناندس ،دنی سبایوس ،ایسکو و مارکو
آسنســیو در ترکیب اصلی بودند و سرخیو بوسکتس
تنها نماینده بارسلونا در میان  11بازیکن ابتدایی بود.
این ترکیب جالب بود با توجه به ســه سال مربیگری
انریکه در بارســلونا از  2014تــا  2017اما این مربی
 48ساله گفت« :نه میدانســتم نه اهمیتی میدهم.
آنها همه به تیم ملی اسپانیا تعلق دارند نه چیز دیگر،
آنهــا از این تیم و آن تیم نیســتند ،من فقط پیراهن

تیم ملی را میبینم .مقایسه تیمهای ملی و باشگاهی
عاقالنه و منطقی نیست .ما ایده خودمان را برای بازی
فوتبال داریم و در این بازی همه چیز فوقالعاده بود.
ما با تردید شروع کردیم اما بعد درخشان بازی کردیم
با گلهای عالی .آنچه در این  10روز بیش از هر چیز
برایم خوشایند بود نگرش بازیکنان بود».
کرواسی به وسیله ایوان سانتینی و ایوان پریشیچ
موقعیتهایی از دست داد اما از دقیقه  24که سائول
نیگــس گل را زد ،تیم میزبان هرگز کنترل بازی را از
دســت نداد و آسنســیو بعد از زدن گل دوم در نیمه
دوم به رودریگو مورنو ،راموس و ایسکو پاس گل داد.
تنــوع حمالت اســپانیا بیش از هــر چیز دیگر
برای لوییس انریکه رضایتبخش بود« :ما با کرواسی
روبهرو شــدیم تیمی که خیلی خوب پرس میکند و

گزارش

برابر تیمی مانند اســپانیا این مرگبار است
و در نهایــت چنین نتیجه بدی رقم خورد.
باید از این باخت ســنگین درس بگیریم،
اگر صددرصد نباشــیم ،اگــر در هر بازی
مثل مسابقات جام جهانی نباشیم کارمان

برابر هر تیمی سخت است بخصوص مقابل
امثال اسپانیا».
کرواســی در بازی بعــدی خود 20
مهــر به مصاف انگلیس مــیرود که تکرار
نیمهنهایی جام جهانی است.

دالیچ :نمیتوانیم بنشینیم و گریه کنیم

آ .اس -منچســتریونایتد در صــورت جدایــی
پوگبــا ،ســائول را از اتلتیکو مادریــد میخرد .رقم
فســخ قــرارداد ســائول  150میلیون یورو اســت.

ترایبال فوتبال-
پاریسنژرمن پذیرفته
که نیمار دیر یا زود به
رئال میرود بنابراین
قصد دارد گریزمان را
بهعنوان جانشین او
بخرد.

یک پای اسپانیا در فینال
چهارتیمی

تیم ملی اســپانیا با هدایت لوییس
انریکه نتایج درخشانی گرفته و از همین
حاال یک پایش در فینال چهارتیمی لیگ
ملتهای اروپا اســت که خــرداد آینده
برگزار میشود.
با پیروزی در ورزشــگاه ویمبلی که
باخت را با برد عوض کردند و با این نتیجه
درخشان مقابل کرواسی این تیم از شش
امتیاز ممکــن همه را گرفته و در صورت
کســب یک پیروزی یا دو تساوی دیگر از
صدرنشــینی در گروه مطمئن میشــود.
نیمهنهایی و فینال لیگ ملتهای اروپا با
حضور چهار صدرنشین گروههای لیگ A
برگزار میشود.
در بازیهای باقیمانده این گروه20 ،
مهر کرواسی میزبان انگلیس است و سه
روز بعد انگلیس در اسپانیا بازی میکند.
همچنین  24آبان اســپانیا در کرواســی
بــازی میکند و ســه روز بعــد انگلیس
میزبان کرواسی خواهد بود.

شکست در فینال جام جهانی آسان
نیســت اما اتفاقات بعــد از آن میتواند
سختتر باشد.
کرواســی بعد از باخت مقابل فرانسه
در دیدار دوستانه با پرتغال چندان خوب
نبــود و یک بر یک مســاوی کرد اما تیم
زالتکو دالیچ در نخستین مسابقه رسمی
بعد از تورنمنت روسیه ،رکورد نامطلوبی
بر جای گذاشــت و با قبــول باخت  6بر
صفر برابر اســپانیا ســنگینترین باخت
تاریخ خود را تجربه کرد .باخت ســنگین
قبلی در مقدماتی جام جهانی  2010در
سال  2009برابر انگلیس بود که  5بر یک
در ویمبلی شکست خوردند.
آن مسابقه تنها بار بود که کرواسی با
بیش از سه گل اختالف شکست میخورد
چون در کارنامه این تیم ســه شکست با
اختالف ســه گل وجود داشت اما باخت
سهشنبه شب در الچه همه کارنامه خوب
این کشور  27ســاله را خراب کرد عالوه
بر آنکه لوکا مودریچ در هر ســه بازیاش
با کرواسی مقابل اسپانیا شکست خورده
و این نیز رکورد ناخواســتهای برای او و
تیمش به حساب میآید.
اســپانیا قبــل از بازی بعــدی خود
در لیگ ملتهــای اروپا برابــر انگلیس
بازی دوســتانهای با ولــز برگزار میکند
و کرواســی نیز در بازی بعــدی خود با
انگلیس روبهرو میشود.

عکس نوشت

منچستریونایتد به
دنبال مدیر اتلتیکو

بهترین کار تبریک به اسپانیا است

دیلی میل -بن چیلول نخســتین بازی ملی خــود را برای انگلیس انجام
داد و بعد از پل اســکولز در  ،1997نخستین بازیکن تیم ملی انگلیس شد
که نخستین بازی ملی خود را در ورزشــگاه خانگی تیمش انجام میدهد.

خود داشت و در نخستین بازی رسمی بعد
از فینال جام جهانی ،سنگینترین شکست
تاریخش را تجربه کــرد .ماتئو کوواچیچ،
لوکا مودریچ و ایوان راکیتیچ در زمین گم
بودند.
منبع :مارکا

برای ما ســخت بود که تــوپ را در بیاوریم اما بعد از
 20دقیقه همه چیز عوض شــد .ما فوتبال ســریع و
مستقیم داشتیم و بین خطوط خوب بازی میکردیم.
آسنسیو با گل و پاسهایش شگفتانگیز بود ،موفقیت
و ســرعت رودریگو را داشتیم ،بوســکتس توپها را
خوب پخــش میکرد ،هیچ چیز نبود که از آن راضی
نباشم ،واقعا انتقاد از این تیم سخت است».
اســپانیا از دو بازی خود با تیمهای حاضر در
مرحله نیمهنهایی جام جهانی شش امتیاز گرفته اما
انریکه به دنبال پیروزی در بازیهای بعدی اســت:
«باید در مسابقات آینده مقابل انگلیس و کرواسی
هم پیروز شــویم .در مسیر درســت قرار داریم اما
هنوز نرسیدهایم .حاال وقت آن است که به کار ادامه
دهیم».

مودریچ :شیفته جوایز فردی نیستم

دیلــی میــل -جیمــی واردی ،مهاجــم  31ســاله لســتر کــه از
مســابقات ملــی کنــاره گرفته ،بــازی دو تیــم انگلیس و ســوییس
را از نزدیــک دیــد .مســابقه در ورزشــگاه لســتر برگــزار شــد.

خبر

بدترین باخت تاریخ
کرواسی

انریکه :انتقاد از این تیم واقعا سخت است

لوکا مودریچ در حالی که از بازی تیم
ملی کرواسی برابر اســپانیا انتقاد میکرد،
گفــت عقده بردن جایــزه بهترین بازیکن
فیفا را ندارد .ســتاره تیم ملی کرواسی در
جام جهانی بعد از فتح لیگ قهرمانان اروپا
به همراه رئال مادرید در کنار کریســتیانو
رونالدو و محمد صالح نامزد جایزه ســال
فیفا شــده .این هافبک  33ساله که توپ
طــای جام جهانی را برد و بازیکن ســال
یوفا شــده ،در حال حاضر بــه این جوایز
فردی فکــر نمیکند« :برای من کار تیمی
مهم است و عقده بردن این جایزه را ندارم.
اگر ما برنده نشــویم ،هیــچ چیز دیگری
اهمیت ندارد».
او درباره بازی گفت« :خیلی ســخت
بود .ما در  20دقیقه اول بازی خیلی خوب
بودیم ،دو یا سه موقعیت اجازه دهید بگویم
مسلم ،داشتیم .گل نزدیم و وقتی گل اول
را خوردیــم و بخصوص بعد از گل دوم ،از
هم پاشیده شدیم .بعد از آن به جای اینکه
بــرای همدیگر بازی کنیــم هر کس برای
خــودش بازی کرد و از هم فاصله گرفتیم،
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زالتکــو دالیــچ مربی تیــم ملی
کرواســی که این تیم را بــه باالترین
رتبه خود در تاریخش یعنی فینال جام
جهانی رساند در نخستین بازی رسمی
بعد از باخت به فرانســه با شش گل به
اســپانیا باخــت و در کنفرانس خبری
بعــد از بــازی گفت« :بهتریــن کاری
کــه میتوانیم بکنیم این اســت که به
اسپانیا تبریک بگوییم .برای ما خوردن
این همه گل آســان نیســت اما باید از
این بازی نتایجی بگیریــم .نمیتوانیم
بنشــینیم و گریــه کنیم بایــد به کار
ادامه دهیم .بعــد از اینکه گلهای اول
و دوم را خوردیم ،شــل شدیم و اسپانیا
کنترل بازی را راحتتر به دست گرفت
و برایش رســیدن به محوطه جریمه ما

خیلی آسانتر شد .ما راه حلی نداشتیم.
وقتی در قالب یک تیم بازی میکردیم
همه چیز روبه راه بود اما وقتی کار تیمی
را کنار گذاشتیم ،بازی تمام شد .بعد از
گل اول آنها مثل قبل تمرکز نداشتیم.
ما عجوالنه خواســتیم اوضاع را به نفع
خودمان عوض کنیم ،بازی خود را رها
کردیم در حالی که شما نمیتوانید برابر
اســپانیا این کار را بکنید ،آنها در خانه
بازی میکردند و کنترل همه چیز را در
اختیار داشتند ،ما هیچ خطری برایشان
نداشتیم .بعد از گل دوم تسلیم شدیم و
بازی تمام شد.
بیــن دو نیمــه نتوانســتم هیچ
انگیــزهای بدهــم .تالش کــردم نیمه
دوم متفاوتی داشــته باشــیم اما همان

راکیتیچ هشتمین صدتایی کرواسی
ایوان راکیتیچ در بازی با اســپانیا
بــرای یکصدمین بار بــرای تیم ملی
کرواســی به میــدان رفــت .هافبک
بارســلونا  11سال و ســه روز قبل از
بازی با اســپانیا در دیدار با استونی در
مقدماتی یورو  2008نخســتین بازی
خود را برای کرواسی انجام داد و حاال
هشتمین بازیکن کشورش است که در
باشــگاه صدتاییها جا میگیرد .داریو
شیمیچ ،ودران چورلوکا ،ایویکا اولیچ،

یوسیپ شیمونیچ ،اســتیپه پلتیکوزا،
لوکا مودریچ و داریو ســرنا هفت نفری
هســتند که قبــل از راکیتیــچ تعداد
بازیهای ملی خود برای کرواسی را به
 100رساندهاند.
سرنا با  134بازی رکورددار است
اما هافبک بارسا که از سال  2011در
اللیگا بازی میکنــد با توجه به اینکه
 30ســال دارد میتواند به رکورد سرنا
برسد.

رونــد نیمه اول را در پیــش گرفتیم و
همان اتفاقات تکرار شــد .باید از چنین
شکســتی درس بگیریم چــون دیدیم
وقتی مثــل یک تیم بــازی کنیم چه
اتفاقــی میافتد و وقتی بــازی نکنیم،
چطور میشــود .گذشته ،گذشته است
و اینکه تمام توپهای اسپانیا گل شد.
اســپانیا فوتبال فوقالعادهای به نمایش
گذاشــت و قاطعانه ما را شکســت داد.
اســپانیا درصد خوبــی از مالکیت توپ
داشت اما حاال فرصتطلب و خطرناک
بــازی میکند .نمیخواهــم بعد از این
باخــت تصمیم عجوالنــهای بگیرم اما
لیگ ملتها یک رقابت رســمی است و
شــما باید ببینید چه کسی میتواند در
آن بازی کند و چه کسی نمیتواند».

منچســتریونایتد قصد دارد
آنــدرهآ برتا ،مدیــر اتلتیکو را
بهعنوان مدیر فوتبال باشــگاه
منصوب کند.
اد وودوارد ،معــاون اجرایی
منچستریونایتد به دنبال تغییر
ساختار گسترده در باشگاه است
و برتا بهعنوان یکی از اصلیترین
گزینههای پســت مدیر فوتبال
شناخته میشود.
در ایــن فهرســت فابیو
پاراتیچی ،مدیر ورزشی 46ساله
یوونتوس هم دیده میشود.
پل میچل ،رییس بخش خرید
بازیکن آر بــی الیپزیگ هم که
زمانی استعدادیاب ساوتهمپتون
بود در فهرست یونایتد قرار دارد.
یونایتد در تابســتان چند
بازیکــن را میخواســت امــا
نتوانست آنها را بخرد و به همین
دلیل آنها به دنبــال یک مدیر
فوتبالی هســتند .هری مگوایر،
توبــی آلدرویرلد ،دیهگو گودین
و الکس ســاندرو همه زیر نظر
یونایتــد بودند امــا در نهایت
انتقال آنها به این باشگاه صورت
نگرفت.
پســت مدیر فوتبــال در
یونایتد قرار است رابطهای مهم
بیــن ژوزه مورینیو ،مربی تیم و
هیات مدیره باشگاه برقرار کند.
یونایتد عالقه خود به برتا را به او
اعالم کرده است .او از سال 2013
در اتلتیکو مادرید بوده و از سال
گذشته به پست مدیر ارتقا یافته
اســت .مقامات منچستریونایتد
قصد دارند مدیر فوتبال خود را
در سال  2018انتخاب کنند و به
این ترتیب تا اوایل زمستان این
کار را خواهند کرد.
وودوارد حاال بیــش از هر
زمان دیگری به دنبال جذب برتا
است .این مدیر ایتالیایی نقشی
کلیدی در خرید آنتوان گریزمان،
یان اوبالک و دیهگو کاستا برای
اتلتیکو مادرید داشت .گریزمان
و اوبالک در هنــگام انتقال به
ترتیب  23و  21سال سن داشتند
و قیمت آنها هم معادل  25و 13
میلیون پوند بود .این دو در سال
 2014به اتلتیکو آمدند و دوران
درخشانی را در این تیم سپری
میکنند.

آ .اس -اتحادیــه باشــگاههای اروپــا ،رئــال مادرید را
بهعنــوان برتریــن باشــگاه در ســال  2018معرفی کرد.
جایــزه بهترین باشــگاه زنان هم به آرســنال و چلســی
رســید .جایزه بهترین باشــگاه برای نهمین سال است که
اهدا میشــود .در ســمت چپ ،آنیلی رییس یووه و رییس
اتحادیــه را میبینید که جایزه را به مدیر رئال داده اســت.

گل 25 -ثانیه اول بازی انگلیس
و سوییس ،وقتی دو تیم وارد
زمین شدند ،از تلویزیون
انگلیس سیاه و سفید پخش
شد؛ دلیلش هم بزرگداشت
بیست و پنجمین سال تاسیس
«بیندازش بیرون» بود .هدف از
کمپین بیندازش بیرون ،مبارزه
با نژادپرستی در فوتبال است.

فوتبال ایتالیا -ادین
ژکو بعد از  3سال
تحصیل از دانشگاه
سارایوو در بوسنی،
مدرک مدیریت فوتبال
دریافت کرد .مهاجم رم
فقط  32سال دارد اما
ظاهرا از همین حاال به
فکر آیندهاش پس از
فوتبال است.

دیلی میل -تصویری از آرئوال،
دروازهبان فرانسه منتشر شده
که قبل از بازی با هلند ،با پا
به تیر افقی دروازه میزند تا
انعطاف و آمادگی بدنی باالی
خود را نشان دهد.

جمعه  23شهریور

برنامه

اللیگا
اوئسکا ...................................................................................رایو وایکانو 23:30
بوندسلیگا
بوروسیادورتموند ..............................................آینتراخت فرانکفورت 23:00
لوشامپیونا
نیس  ....................................................................................................رن 21:30
پاریسنژرمن .......................................................................سنتاتین 23:15

