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پشت پرده تالش لئو برای ماندن در اوج

مسی تمام نمیشود

عکس نوشت

پیت جنسن
Pete Jenson

دیلی میل -لوکاس مورا با استقبال گرم بازیکنان برزیل روبهرو شد .او بعد از
مصدومیت در اورتون و به دنبال  2سال غیبت به تیم ملی دعوت شد .تمرین
برزیل در زمین تاتنهام است ،یعنی همان تیمی که مورا در آن بازی میکند.

دیلی میل-
داوید لوییز و
ویلیان که به
تیم ملی برزیل
دعوت نشدهاند،
به تعطیالت
رفتهاند و اینطور
به بچه خرس
شیر میدهند.
لوییز عکس
یک بچه ببر
سفید را هم روی
اینستاگرامش
گذاشت.

لیونل مســی بعد از زدن  40گل به طور متوسط
در  10ســال اخیر ،در  31سالگی هیچ نشانهای از افت
بروز نداده است .او اگرچه در سالهای ابتدایی فوتبالش
خود را بهعنوان یک استعداد ناب فوتبالی مطرح کرده
بود اما تردیدهایی وجود داشت درباره اینکه درخشش
او تــا چه زمانی ادامه مییابد .دیلیمیل در گزارشــی
به دالیل طوالنی شــدن دوران باشکوهی پرداخته که
نگرانی از کوتاهیاش اجتنابناپذیر بود؛ از تغییر رژیم
غذایی گرفته تا کاستن تعهدات ملی.
وقتی مســی چهارشنبه گذشــته به رختکن تیم
میهمان در ویمبلی برگشــت ،همتیمیها برایش آواز
میخواندند که «حاال چه کســی بهترین اســت؟» و
اشارهشــان به نادیده گرفته شدن فوقستاره آرژانتینی
بارسلونا در فهرست بهترینهای فیفا بود بعد از آنکه در
یک بازی خارقالعاده تاتنهام را تحقیر کرد.
او مقابل اســپرز  2/8کیلومتر دوید و  96بار توپ
را لمس کرد ،تنها خوردی آلبا بیش از او به توپ ضربه
زد .مســی در زمانی اینچنین فوقالعاده است که شاید
انتظار میرفت پرفراز و نشیب باشد و انرژیاش را برای
روز نیاز حفظ کند.
ثبــات و تــداوم او نشــانه بارزی اســت از تغییر
رویهاش در خوردن فســت فود و نوشیدنیهای گازدار
در دوران نوجوانی و اینکه در آن ســالها نمیخواست
دست از عادات غذایی خود بردارد و خیلیها را به این
باور رسانده بود که دوران درخشش او چندان طوالنی
نخواهد بود.
مبارزه پپ گواردیوال با مســی برای تغییر عادات
او مشــهور است ،گواردیوال حتی دســتور داد دستگاه
پخش نوشــیدنی را از نوکمپ بردارند چون زیادی به
رختکن نزدیک بود .یک بار هم در فصل 2008-2009
مســی در جریان صحبتهای گواردیوال از مربی اجازه
گرفته یک قوطی نوشــابه برای خودش بیاورد و وقتی
اجازه داده نشده ،توجهی نکرده و بعد از آوردن ،مقابل
چشمان بهت زده همتیمیها آن را نوشیده است.
چارلی رکساچ مربی سابق بارسلونا هم بارها گفته
مسی بیش از حد پیتزا میخورد و او که طرفدار غذای
مخصوص آرژانتینی ،میالنزا (فیله گوســاله سرخ شده
در خرده نان) است ،به موقع متوجه شد و اعتراف کرد:
«آنچه شما در  18-19ســالگی وارد بدنتان میکنید،
نمیتوانید در  27سالگی هم بخورید».
تداوم مسی بهعنوان یک ســتاره ورزشی مدیون
توصیه افــرادی مثل جولیانو پــوزر ،متخصص تغذیه
اســت که در ســالهای اخیر به طور مرتب با او دیدار
داشــته .در ابتدای این فصل که کاپیتانی بارسلونا به او
سپرده شد ،تصمیم گرفت به ســاچیله در ایتالیا برود
تــا پوزر را ببیند .رژیم غذایی پــوزر مبتنی بر این بود
که غذاهای پر از نشاســته تصفیه شــده و قند دشمن

عضالت و بازپروریشــان است .میوه تازه ،میوه خشک
شده ،آجیل ،دانههای خوراکی و ساالد فصل به همراه
روغن زیتون پایه رژیم غذایی مسی است .مصرف برنج
و پاســتا هم محدود شده و در طول این سالها مسی
مصرف گوشــت را به شــدت کاهش داده که برای هر
آرژانتینی کار سختی است .مسی نوشیدنیهای گازدار
را با چای سنتی آمریکای جنوبی که سرشار از کافئین
است ،جایگزین کرده.
مســی بعد از جام جهانــی  2014به توصیه هم
تیمیاش ،مارتیــن دمیچلیس با پوزر مالقات کرد و از
آن به بعد قوانین ســختگیرانهای برای خوردن خودش
وضع کرد .او آن تابســتان با ســه کیلو کاهش وزن به
بارسلونا برگشت و در تیمی درخشید که سهگانه را برد.
از آن بــه بعد در وزن  67کیلو مانده که برای قد 167
سانتیمتری او بهتر است.
او در فاصله ســالهای  2006تــا  ،2013یازده
بار دچار مصدومیت شــد اما تغییر رژیم غذایی بهبود
چشمگیری در وضعیت جســمانی او ایجاد کرده و به
حالت تهوع عجیب او قبل از برخی بازیها پایان داده.
او هنوز هم همه چیز میخورد اما به اندازه مشــخص
و این تغییر باعث شــده در شرایطی که سطح آمادگی
جســمانی او باید تحلیل میرفت ،تقویت شده .مسی

حــاال خود را ملزم کرده که با تیم تغذیه بارســلونا به
رهبری دکتر ماریا آنتونیا لیســاراگا دایو همکاری کند.
توصیههای او شــبیه پوزر اســت ،به بازیکنان دستور
داده شــده بالفاصله بعد از مسابقه تغذیه کنند معموال
با ســاالد پاســتا یا سوشــی .الکل اکیدا ممنوع است.
کبابهای ســنتی آمریکای جنوبــی محدودیت دارند
و ماهیهای سرشــار از امگا  3بخشــی از رژیم غذایی
هستند.
مسی تصمیم گرفته کمتر با پوزر دیدار کند و به
دکترهای بارســلونا قناعت کرده تا سفرهایش در این
فصل کمتر شود و زمان بیشتری برای استراحت داشته
باشد.
او همچنیــن موقتا از تیم ملــی آرژانتین کناره
گرفته و بعــد از آنکه دو بازی ابتدایــی بعد از جام
جهانی را از دســت داده و در دو بازی پیش رو برابر
عراق و برزیل هم حاضر نبــوده ،احتمال دارد که تا
آخر ســال برای آرژانتین بازی نکنــد هرچند فعال
حرفــی از کنارهگیری از تیم قبــل از کوپاآمریکای
 2019نیســت .تصمیم به بازنشســتگی از تیم ملی
البته به مذاق کســانی که همیشــه انگشت اتهام را
به سوی او نشــانه میرفتند ،خوش نیامده اما اخیرا
دیگو مارادونا از مسی دفاع کرده و گفته باید به طور

کامل از تیم جدا شــود تا هــر اتفاقی که در هر رده
ســنی برای آرژانتین میافتد ،به گردن او نیندازند.
اگر  16تیر آینده بتواند در ورزشگاه ماراکانا قهرمانی
کوپا آمریکا را به دســت آورد و نخستین جام ملی را
فتح کند ،شاید زمان مناسبی برای جدایی همیشگی

پیتر استانتن

زینالدین زیدان نیمکت رئال مادرید
را ترک کرد وقتی احســاس کرد بهترین
وقت بــود ،بعد از ســومین قهرمانی اروپا
و ترجیح داد بهعنوان یــک قهرمان برود.
موفقیت فوقالعاده تیــم او در اروپا نقابی
انداخت بر فصلی که بدون در نظر گرفتن
آن کامــا معمولی بود .آنهــا در  16بازی
فصــل اللیگا برنده نشــدند و با  17امتیاز
اختالف نسبت به بارسلونا فصل را به پایان
رســاندند .تیم زیدان شروع بدی داشت و
هیچ وقت نتوانست آن را تالفی کند و اگر
پیروزی برابر لیورپول در فینال کیف نبود،
قطعــا فلورنتینو پرس حکــم اخراج مربی
فرانســوی را صادر میکرد .حذف از جام
حذفی اسپانیا به وسیله لگانس و نشانههای
زیــادی در طول فصل اللیگا پیش آمد که
تغییرات را ضرورت میبخشید.
شــاید گفتنش تکــراری باشــد اما
واقعیت دارد ،تیم بــرای بازیهای حذفی
ساخته شــده بود و ثبات الزم برای انجام
 40-50بازی یکدســت را نداشت .زیدان
رفت و چوب جادوی خــودش را هم برد.
هر کس جایش را میگرفت کار فوقالعاده
ســختی در حفظ اعتبار مادرید داشت چه
برســد به اینکه بخواهد تیم را جلوتر هم
ببرد.
فروش کریســتیانو رونالــدو بدترین
اتفاق ممکن قبــل از آمدن خولن لوپتگی
بود و همه کســانی که رونالــدو را متهم
میکردند که اســتاد راندن در زمینهای
مســطح و گل زدن به تیمهــای کوچک
است ،حواسشــان باید باشــد که مادرید
بدترین آمار گلزنیاش از اواســط دهه 80
را دارد و چهار بازی پیاپی گل نزده است.
اینکه انتظار داشته باشی کریم بنزما،
گرت بیل و مارکو آسنسیو هر فصل  40گل
بزنند ،واقعا سختگیرانه است .سیاستهای
نقل و انتقاالت پرس هم در سالهای اخیر
به جــای روی آوردن به کهکشــانیهای

حاضر و آماده ،ســرمایهگذاری روی آینده
بــوده برای همین امثال خســوس وایخو،
آلوارو اودریوسوال ،دنی ســبایوس ،مارکو
آسنســیو ،وینیســیوس جونیور و ماریانو
دیاس سرلیســت ورودیهــای جدید در
سالهای گذشته هستند .تنها آسنسیو در
ســطح تیم اول بوده و هر مربی که بیاید
چارهای جــز صبر برای رســیدن و پخته
شــدن بقیه ندارد .تقصیر لوپتگی نیست و
او قربانی داستان پرس شده.
لوپتگی سبک جدید بازی را به مادرید
آورده که در ســه چهار بازی ابتدای فصل
و همچنین دیــدار با رم در لیگ قهرمانان
عالــی جــواب داد اما بعــد از آن رئال بی
خطر شــد .این تیم مالکیــت توپ زیادی
دارد اما نمیتواند از آن گل بســازد .رفتن
رونالدو اوضــاع را بدتر کرده و بنزما هم از
فرصتهای پیش آمده درســت اســتفاده
نکرده .فهرســت مصدومــان را هم اضافه
کنید تا یک فاجعه برایتان حاصل شود.
هفته قبل مقابل زسکامسکو ،مادرید
دنی کارواخال ،مارســلو ،گرت بیل ،ایسکو
و لوکا مودریچ را نداشــت که آخری روی
نیمکت بود و سرخیو راموس هم به روسیه
نرفت ،اینها اســاس تیم زیــدان بودند و
هر تیمی بــا این تعداد غایب به مشــکل

میخورد .جــام جهانی هــم روی برخی
اثر گذاشــته ،رافائل واران و لوکا مودریچ،
فینالیســتهای روســیه نمونه بارزشان و
ســتاره تیم زیدان ،کاســمیرو نیز قربانی
تغییرات لوپتگی شده.
همیشــه درباره جانشینی اسطورهای
مانند زیدان تردید وجود داشــت و اوضاع
برای لوپتگی به بدترین شــکل پیش رفته.
زمزمههایی وجود دارد درباره اینکه آخرین
فرصت او بازی ششم آبان با بارسلونا است.
پنج سال از رفتن سر الکس فرگوسن
از منچســتریونایتد میگذرد که آخرین و
بیســتمین قهرمانی شــیاطین سرخ را در
لیگ انگلیس به دســت آورد .تشــابهات
زیادی میان تیمی که او برای دیوید مویس
به ارث گذاشــت و وضعیت کنونی لوپتگی
وجود دارد .مســائل خیلی عمیقتری در
تیم هست که شاید حل کردنش در کوتاه
مــدت از عهده یک مربــی معمولی خارج
باشد.
قابل درک بود که مربی سابق اسپانیا
از فرصت مربیگری رئال مادرید رد نشــود
اما آیا او شــانس حضور در جام جهانی و
نشســتن روی نیمکت تیم کشورش را از
دست داد تا مویس مادرید شود؟
منبع :سایت گل

پیگرینی :در رئال ،یک تساوی هم زنگ هشدار را به صدا درمیآورد

دیلی میــل -فلوید میودر قهرمان ســابق بوکس جهان کــه به زندگی
پر زرق و برق مشــهور اســت و مدام از ثروتش عکس روی اینســتاگرام
میگــذارد ،در یک هفته گذشــته نزدیک  12هزار کیلومتر ســفر کرده
و از ایســلند و نقــاط مختلــف اروپا بــه ابوظبی امارات رفته اســت و
عکسهــای متعددی از خودش را هم به اشــتراک گذاشــته .میودر 41
ســاله برای تولد خودش یک جت خریده و با آن به این ســفر رفته است.

مانوئــل پیگرینــی از فشــار کار
در رئــال مادرید صحبت کرده اســت.
این مربی ســابق رئال که قرار اســت
میدانی در شــهر ماالگا به نام او شود،
میگوید« :فشــار در رئال مادرید برای
همه یکســان اســت .مربیگری در این
تیــم کار پیچیدهای اســت چون حتی
یک تســاوی هم زنگ هشدار را به صدا
درمــیآورد اما لوپتگی تجربه مربیگری
تیم ملی اسپانیا را دارد و پروژه رئال را
به موفقیت خواهد رساند .این بازیکنان

هســتند که باید کارشــان را در زمین
انجام دهنــد و مادریــد بازیکنانی در
کالس جهانــی و بازیکنــان خوبی هم
روی نیمکت دارد».
پیگرینــی همچنیــن دربــاره
کریستیانو رونالدو صحبت کرده که در
تنها فصل حضور پیگرینی در مادرید در
این تیم حضور داشــت .او گفته است:
«مادریــد گلهای زیادی را از دســت
داده .کریســتیانو گلهای زیادی میزد
که آنهــا را با خود برده اســت .او باید

دوران ورزشیاش را در مادرید به پایان
میبرد و من تعجب کردم که آنها اجازه
رفتن را به او دادند .بیل و کریســتیانو
با هم تفاوت دارند و کریســتیانو در 10
سال گذشته تفاوت را در رئال رقم زده
است».
مربی وستهم همچنین درباره ادن
آزار گفت« :او بازیکنــی با کیفیت باال
اســت و در ســطح فوقالعادهای بازی
میکند .او میتواند در هر باشگاهی در
دنیا بازی کند».

مترجم :سیدعلی بلندنظر

بعد از یک جام جهانی ناامیدکننده برای لیونل مســی ،او و بارســلونا توافق کردهاند که امســال
استراحت بیشــتری نصیبش شــود و تا اینجای فصل بیش از  10سال گذشــته استراحت کرده.
آرژانتین در عربســتان سعودی دو بازی دوســتانه با عراق و برزیل برگزار میکند اما کاپیتان آبی
اناریپوشــان از این فرصت برای استراحت بیشتر اســتفاده میکند .مسی در دو بازی قبلی آلبی
سلســته هم شــرکت نداشــت و در این فصل در  11بازی تنها  935دقیقه بازی کرده در حالی که
فصل قبل در همین مقطع  1300دقیقه بازی کرده بود .بیشــترین دقایق بازی او بعد از  11مســابقه
برای بارســلونا در فصل  2014-2015بود که بیش از  1600دقیقه در زمین بود .مسی تنها سه بار در
این مدت کمتر از 1000دقیقه بازی کرده که یا به دلیل مصدومیت بوده یا تقویم شــلوغ پیشفصل.
در ســال  2015بعد از ســهگانه زیر نظــر لوییس انریکه ،مســی در اواخر ســپتامبر در بازی با
السپالمــاس دچار مصدومیت زانو شــد و  9بازی را از دســت داد .دو ســال قبلــش به خاطر
مصدومیت عضالنی شــروع خوبی در فصل نداشــت و در نهایت تیم تاتا مارتینو قهرمانی لیگ را
به اتلتیکومادرید داد و در ســال  2010با خطای خشــن و زشــت توماس اویفالوشــی در دیدار با
اتلتیکومادرید بخش مهمی از ابتدای فصل را از دســت داد .او همچنین در فصل اول مربیگری پپ
گواردیوال به دلیل حضــور در المپیک پکن در بازیهای مقدماتی لیگ قهرمانان حضور نداشــت.

لیگ ملتهای اروپا
مصاحبه

همه بازیکنان تیم پشت
لوپتگی هستند

ناچو :رونالدو؟
نمیتوانیم در گذشته
زندگی کنیم

Peter Staunton

از تیم ملی باشــد چون جام جهانی قطر ســه سال
دیگر است و شــاید واقعبینانهترین دستاورد برای او
قهرمانی قاره در خاک برزیل باشــد .به نظر میرسد
او از تیم ملی کناره میگیرد قبل از بارسلونا به دلیل
ارتباطی که با این شــهر و تیمش از  13سالگی پیدا
کرده و در سالهای اخیر به شدت این رابطه تقویت
شده است.
فرزندانش به زبان کاتاالن صحبت میکنند و ایده
بازگشــت به نیوولزاولدبویز و بازی در فصل آخر کارش
در این تیم چندان ممکن نیســت؛ سه فرزند او ،تیاگو،
ماتئو و چیرو بارسلونا را خانه خود میدانند.
مسی تجربه چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
با بارســا را دارد هرچند شــمردن اولی برایش سخت
است چون در فینال  2006پاریس مقابل آرسنال روی
ســکوها بود به دلیل آنکه فرانک رایکارد تشخیص داد
آمادگی الزم را ندارد .او هرگــز بهعنوان کاپیتان جام
نبرده و حاال بچههایش آنقدر بزرگ شــدهاند که لذت
این لحظه را درک کنند.
شــادی گل او در ویمبلی که یکشنبه در مستایا
تکرار شــد ،نشــانه این بود که او حاال برای بچههایش
بازی میکند که در خانه تماشــایش میکنند چون به
تیاگو ،فرزند بزرگش که ماه آینده شش ساله میشود،
قول داده گلهایش را تقدیم او کند.
اخیرا از او ســوال شد تا کی و کجا پیش میرود.
او گل پنج هزارم و گل شــش هزارم اللیگا را زده ،آیا
میتواند  9سال دیگر و در حدود  40سالگی گل هفت
هزارم را بزند .خودش گفت« :فکر نمیکنم».
اما بــا کنارهگیری از تیم ملــی ،تواناییاش برای
کنتــرل وزن و کاهــش مصدومیتهــا از طریق رژیم
غذایی و با این وسوســه که به بچههایش خاطراتی از
دوران درخشش پدر بدهد ،برنامه دارد تا سالها برای
تیم باشگاهیاش بدرخشد ،باید منتظر ماند و دید.

بیشترین استراحت مسی بعد از یک دهه

جانشینی زیدان مثل فرگوسن غیرممکن بود

لوپتگی ،مویس مادرید
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ناچو فرناندس ،مدافع میانی
تیم فوتبــال رئالمادرید میگوید
که او و همتیمیهایش تا پای جام
حامی سرمربیشان هستند و رفتن
کریستیانو رونالدو تنها دلیل افت
این تیم نیست.
رئالمادرید در  4بازی اخیرش
در تمامی رقابتها نتوانسته گلی
بهثمر برساند و سهتای آنها را هم
باخته اســت .این وضعیت سبب
شده است که آینده سرمربی تیم
خولن لوپتگــی در هالهای از ابهام
قرار بگیرد امــا ناچو میگوید که
بازیکنان موافق ماندن ســرمربی
سابق تیم ملی اسپانیا در کادر فنی
کهکشانیها هستند.
او گفت« :مــا ،بازیکنان تیم،
تا پای جان حامی ســرمربیمان
هستیم .خونسردیم چون پیش از
این هم از مقاطع سخت اینچنینی
و حتی بدتر از آن هم عبور کردهایم
و همیشه به سالمت آنها را پشت
ســر گذاشــتهایم .من نمیتوانم
تضمین کنم که رئالمادرید تمام
جامهای این فصــل را میبرد اما
این تیم همیشه ثابت کرده است
زیر نظر هر ســرمربی و با حضور
هر بازیکنــی برای بــردن همه
جامها جنگیده اســت .ما تا پایان
راه رقابت خواهیم کرد .در ابتدای
فصل ما خیلی گل میزدیم و کسی
یادی از رونالدو نمیکرد و بالعکس
او در یوونتــوس گل نمیزد و همه
میگفتند این بهخاطر آن اســت
که از رئالمادرید جدا شده است.
رونالدو برای ما بازیکن مهمی بود
اما ما نمیتوانیم در گذشته زندگی
کنیم و باید با بازیکنانی که داریم
به کارمان ادامه دهیم».
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