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عکس نوشت

فوتبال اســپانیا -مارادونا گفته ،مســی در کنــار رونالدو
بهترین بازیکن دنیاســت اما او نمیتواند رهبر تیم باشــد.
مربی ســابق آرژانتین گفته ،تالش برای رهبر ســاختن از
آدمــی که قبل از بازی 20بار توالت میرود ،بیفایده اســت.

اســپورت -باشــگاه ویســل کوبه ژاپن ،یک بازیکن را بهدلیــل لو دادن
غیبت اینیســتا ،یک ماه محروم کرد .شــونیک تاکاهاشــی به دوستش
پیامک داده بود که اینیســتا در مســابقه بــا «اوراوا ردز» بازی نمیکند و
دوســت او هم خبر را روی توییتر گذاشــت و رســانهها متوجه آن شدند.

اســپورت -تومــاس فرمالــن در دقیقه  73بــازی بلژیک با ســوییس
مصدوم شــد و از زمین بیرون رفت .بــه این ترتیب ،بارســا که اومتیتی
را هم نــدارد ،با مشــکل بیشــتری در خط دفــاع خود روبهرو شــد.

اسپورت -بارسا خرید
ماتیس دلیخت ،مدافع
هلندی آژاکس را
بهعنوان اولویت خود
در بازار نقل و انتقاالت
زمستان درنظر گرفته
تا مشکل کمبود دفاع
میانی را حل کند.
بارسا دو سال است
این بازیکن جوان را
زیر نظر دارد اما با
مصدومیتهای اخیر در
تیم ،روند خرید او را
سرعت بخشیده است.

کالچو مرکاتو -ماســیمیلیانو آلگری پیشــنهاد مربیگری
منچســتریونایتد را رد کرد .منچستر به او قراردادی 3ساله
با دســتمزد  9میلیون یورو و  200میلیون یورو بودجه خرید
بازیکن پیشــنهاد داده بود اما مربی یووه آن را رد کرد .البته
ممکن اســت آلگری تابستان ســر از اولدترافورد دربیاورد.
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کواچ هنوز میتواند خودش و بایرن را نجات دهد

مهلت موقت

پاریس ،ونگر
را برای نقل و
انتقاالت میخواهد

ســایت  ESPNنوشته است
که باشگاه پاریسنژرمن میخواهد
آرســن ونگر را بــرای ایفای نقش
بهعنوان مدیر اجرایی و مســوول
اصلــی حوزه نقــل و انتقاالت این
باشگاه منصوب کند و در نظر دارد
که ایــن کار را بعد از پنجره نقل و
انتقاالت ژانویه انجام دهد چون که
آینده آنترو انریکه مدیر ورزشــی
فعلی باشــگاه نامشــخص اســت.
آنتــرو در عقد قــرارداد با تعدادی
از بازیکنانی که پاریسنژرمن در
بازار نقــل و انتقاالت اخیر مد نظر
داشــت ناکام بود و به همین دلیل
از چشم مدیران باشگاه افتاده است
و سرمربی ســابق آرسنال بهعنوان
جانشین احتمالی او در نظر گرفته
شده است.
ونگر بــه پیاسجــی گفته
است که به همه گزینههایش فکر
میکند و با اینکه ترجیح میدهد به
کارش بهعنوان سرمربی ادامه دهد،
احتمال فعالیت در پستی دیگر در
صورت نداشتن پیشنهاد مربیگری
را هــم رد نکرده اســت .ونگر 68
ســاله بعید اســت تا کریســمس
تصمیمی دربــاره آیندهاش بگیرد
و پیاسجــی هم میخواهد بعد از
پایان کارش در پنجره زمســتانی
او را جانشــین انریکه کند .این در
حالی اســت که انریکــه االن دارد
روی جذب استانیســاو لوبوتکا از
ســلتاویگو ،دانیلو پریرا از پورتو و
ساندر برگ از خنک کار میکند.

رافائل هونیگستاین
Raphael Honigstein

اولی هوینس رییس بایرن مونیخ در
مصاحبه اخیرش با نشــریه کیکر در روز
دوشنبه هفته گذشته گفت« :تا آخرین
قطره خونم از نیکو کــواچ دفاع خواهم
کرد و برخالف گزارش رســانهها ،باشگاه
در آرامش کامل است».
ســرمربی کروات که تیمش  4بازی
بدون برد متوالی داشته فع ً
ال از خطر اخراج
گریختــه و اکثر مفســران روی کمکاری
باشــگاه در بازار نقل و انتقاالت و خستگی
مهرههای کلیدی تیم بهعنوان دالیل اصلی
افــت تیم او مانور دادهانــد .با این حال ،با
وجــود حمایت قاطع از ســوی مهمترین
شخصیت باشــگاه ،کواچ  46ساله جایگاه
خود را بیش از چیزی که به نظر میرســد
در معرض خطر میبیند .چند منبع خبری
نزدیــک به چهرههای ارشــد رختکن تیم
بــه ESPNگفتهاند کــه تردی د بازیکنان
دربــاره تواناییهای او بــرای نجات تیم از
بحران فعلی رو به افزایش است .اول ،یک
اخطار .در باشــگاهی ماننــد بایرن مونیخ،
سخت نیســت پیدا کردن عدهای ناراضی
که احســاس میکنند دچار ســوءتفاهم

شــدهاند و با تاکتیکهای سرمربی مخالف
هســتند بخصوص زمانی که تیم بد نتیجه
میگیرد .بهعنوان مثال خامس رودریگس،
هیچ تالشی برای پنهان کردن ناراحتیاش
از محــدود بودن زمان حضور او در ترکیب
اصلی بایرن مونیخ انجام نداده اســت .دور
از چشم رســانهها هم تعدادی از بازیکنان
جــوان تیم از ایــن بابت که کــواچ برای
بازیهــای مهم به آنها میــدان نمیدهد،
گالیه دارند.
اوضاع بایرن مونیخ فع ً
ال همین است؛
بدون برچســب موفقیت ،غیرواقعبینانه
است که انتظار داشــته باشیم در تیمی
بــا این مقدار از هم گســیختگی ،بتوان
یکپارچگی و انسجام ایجاد کرد .این تیم
بعد از تحت تأثیر قرار دادن کارفرمایان
جدیدش با یک برنامه پیش فصل دقیق
و منظــم و توجــه به جزییــات دفاعی
در زمیــن بــازی ،کــواچ همانگونه که
منتقدانش هم میگوینــد ،چیز زیادی
در زمینه خالقیــت در حرکات هجومی
تیمــش در یک ســوم دفاعــی حریف
نشــان نداده است و اغلب تیم را به حال
خودش رها کرده و به تواناییهای فردی
بازیکنانش اتکا میکند.
هفت بــرد پیاپــی در ابتدای فصل

که شــامل عملکردهایی قوی میشــد،
این تصور را ایجــاد میکرد که وضعیت
بایرن مونیخ آنقدر خوب هســت که نیاز
چندانی به دستکاری سیستم بازی این
تیم نباشد .با این حال ،موفقیت تیمهای
رقیــب در ناکام گذاشــتن بایرن مونیخ
گویای این مساله بوده است که حمالت
باواریاییهــا از جناحیــن به شــیوهای
نســبتاً قابل پیشبینــی بودهاند؛ اینکه
نفوذهایشان از میانه میدان ضعیف بوده
و تنوع منطقهای چندانی هم نداشتهاند.
این مشــکالت بیشتر از همه زمانی
خودشان را نشان دادند که بایرن مونیخ
شــنبه هفته گذشــته در خانهاش  3بر
صفــر به مونشــنگالدباخ باخت .در آن
بازی میزبان نتوانســت هیــچ موقعیت
گلزنی چندان چشــمگیری ایجاد کند و
کواچ هم در طول بازی اصرار به استفاده
از یک سیستم داشت که ناکارآمد بود.
یــک منبــع نزدیک به باشــگاه به
 ESPNگفت« :کــواچ در کار روی باال
بردن ســطح آمادگی جسمانی بازیکنان
و ســازماندهی دفاعی خوب اســت اما
بازیکنان انتظار داشتند که او برای ضعف
حمالت تیم هم چارهای پیدا کند و هیچ
چیزی دستگیرشان نشد».

مصاحبه

بولت پس از زدن دو گل:

هنوز به خودم نمیگویم
فوتبالیست حرفهای

بیــش از یک ســال پیــش ،کارلو
آنچلوتی ســرمربی ســابق بایرن مونیخ
زمانــی از بایرن مونیخ اخراج شــد که
بازیکنــان کلیــدی تیمــش در داخل
رختکــن از شــیوههای بیــش از اندازه
آسانگیرانه او در تمرینات تیم و ترکیب
اصلی عجیــب او برای بــازی منجر به
شکســت  3بر صفــر باواریاییها مقابل
پاریســنژرمن در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان شــروع به انتقــاد کردند .االن
در بایرن مونیخ دشمنیها با کواچ هنوز
به آن سطح نرســیده است اما سرمربی
جدید باواریاییهــا دارد کم کم اعتماد
بازیکنانــش را در حــوزه تاکتیکهــا و
ایدههــای فوتبــال و ایجاد تعــادل در
مدیریــت فــردی بازیکنان از دســت
میدهــد و طبق گفته یک منبع نزدیک
به باشگاه نیمی از بازیکنان تیم ،کام ً
ال به
تواناییهای او ایمان ندارند.
فعال حمایت هوینس تبر را از روی
گردن کواچ برداشــته است اما بازیکنان
هنوز راضی نیستند و او باید خودش را به
آنها ثابت کند و گرنه دوران مربیگریاش
در بایرن مونیخ قبــل از آنکه واقعاً آغاز
شده باشد تمام میشود.
منبعESPN :

یوسین بولت در نخستین بازیاش در
ترکیب ثابت سنترال کوست مارینرز دو گل
زد و کمک کرد تیمش در دیداری دوستانه،
تیم مکآرتور ساوثوســت را با نتیجه  4بر
صفر شکست دهد.
بولت که هشــت طــای المپیک در
رشته دو و میدانی در کارنامه دارد بهدنبال
آن است که فوتبالیســتی حرفهای شود و
بســیاری میگویند که تیــم مارینرز باید
به او قــراردادی حرفهای پیشــنهاد بدهد.
بولت میگوید« :تــا زمانی که قرارداد امضا
نکرده باشم ،به خودم نمیگویم فوتبالیست
حرفهای .زمانی که با باشگاه بر سر یک میز
بنشــینیم ،درباره این بحث میکنیم که آیا
میخواهیــم ادامه بدهیم یا نه ،و اینکه من
چه کاری باید انجام بدهم و چگونه باید کار
را به پیش ببریم.
من دارم گام به گام پیش میروم .من
اینجا هستم تا به دنیا ثابت کنم که میتوانم
فوتبالیست باشم و میتوانم خودم را تحت
فشــار قرار دهم و ببینم که تا کجا به پیش
میروم.
من همیشه زمانم را در اختیار مارینرز
قرار میدهم تا آنها به من فرصت بدهند که
خودم را به دنیا ثابت کنم .من خوشــحالم
که گام به گام پیش میروم».
بولت در اواسط نیمه دوم زمین را ترک
کرد و در ادامه به دادن امضا به هواداران و
عکس گرفتن با آنها پرداخت.
شــان میلکامپ ،مدیر ارشــد اجرایی
مارینرز از نتیجه این دیدار دوســتانه راضی
بود امــا گفت که این دیدار چیزی را تغییر
نمیدهد« :امشب توجه بیشتری نسبت به
مسائلی داشــتیم که قبال دربارهشان بحث
کرده بودیم .برنامه باشــگاه این بود که در
این مســابقه دوستانه بازی کند و ما درباره
نحوه بازی خود همواره بحث خواهیم کرد.
ما واقعا با بولت همانطــور رفتار کردهایم
که با ســایر بازیکنانی که آزمایش میدهند
رفتار میکنیم .او در تیم ما ســخت تمرین
کرده اســت و امشــب نقاط ضعف خود را
نشــان داد اما نقاط قوت خود را هم نشان
داد و دو گل زد .پس باید از او تقدیر کرد».

استقبال طرفداران از من باورنکردنی است

ساری :چلسی با تمام ظرفیت کار نمیکند

مائوریتسیو ســاری ،مربی چلسی از
ادن آزار هــم تعریف کرده و هم انتقاد .او
درباره پســت ژورژینیو در چلسی توضیح
داده و گفتــه که تیمش در حال حاضر با
 70 ،60درصد ظرفیت کار میکند.
گزارشهای زیادی منتشر شده مبنی
بــر اینکه بازیکنان چلســی از آزادی که
ساری به آنها داده راضی هستند ،بهویژه
که از سختگیریهای آنتونیو کونته خسته
شده بودند .آزار یکی از این بازیکنان است
اما مربی چلســی بر این باور است که او
باید فوتبالش را جدیتر بگیرد.
ســاری میگویــد« :آزار بازیکنــی
فوقالعاده اســت و حتی فکر نمیکنم او
بداند تا کجا میتواند پیشــرفت کند .من
گفتم که او میتوانــد در نهایت به حلقه
بسته سه ،چهار بازیکن برتر دنیا برسد.
مساله این است که او برای لذت بردن
بازی میکنــد و گاهی درک نمیکند که
مهم اســت که از مرحله خوش گذراندن
عبور کنید و به ســراغ چیــدن ثمره کار
خود بروید .در نهایــت ،باید میوه تالش
خود را برداشت کنید.
روش آزار خوب اســت اما میتواند
باعث محدودیــت او هم بشــود .او باید
ســرش را باال بگیرد ،به اطراف نگاه کند
و دریابد که یک دنیا پیش روی او اســت
که میتواند با پاهایــش آن را فتح کند،
البته به کمک تیم ،نه بهصورت انفرادی.
او حرفهــای مهربانانــهای دربــاره من
زده کــه انتظارش را نداشــتم .قرارداد او

در ســال  2020به پایان میرســد اما او
اینجا میماند .من وسوســه شدم که از او
در پســت مهاجم مرکزی استفاده کنم و
ممکن اســت در آینده باز هم این کار را
انجام بدهم اما حاال وقت این کار نیست.
ما نیــاز داریم که اولیویه ژیــرو و آلوارو
موراتا را باور داشته باشیم».
ســاری درباره بازیکنان دیگر چلسی
میگویــد« :داویــد لوییز انســانی واقعا
دوستداشــتنی اســت .او نمونه است و
بازیکنی حرفهای است .سسک فابرگاس
هم کیفیتی فوقالعاده دارد .او بهتازگی از
مصدومیت برگشــته و افتخار میکنم که
او را در تیــم دارم .او کمک بزرگی به تیم

ما خواهد کرد».
بردن ژورژینیو از ناپولی به چلســی
بسیار به ساری کمک کرد که سبک بازی
خودش را در تیم جدیدش جا بیندازد .او
میگویــد« :ژورژینیو میداند که از او چه
میخواهم و هرچه میگویم را بهســرعت
درک میکنــد .او حاال جواهــری برای
ماســت و برای تیم ملی ایتالیا هم بازی
میکند.
مساله بر ســر توازن است .ژورژینیو
کمک میکند که دیگران بهتر بازی کنند
و آنها را راهنمایی میکند و کل تیم را در
جریان بازی نگه میدارد».
ســاری میگوید که چلسی در این

مســووالن فرانســوی در حــال
تحقیق درباره ادعایی هســتند مبنی
بر اینکه یک مقام باشگاه ستاره سرخ
بلگراد سعی کرده برای تعیین نتیجه
بــازی این تیم با پاریســنژرمن در
لیگ قهرمانان تبانی کند.
این بازی را در ابتدای ماه جاری
در گــروه  ،Cدر دور دوم دیدارهــای
مرحلــه گروهی و در پــارک دپرنس
برگزار شد را پاریسنژرمن با نتیجه
 6بر یک برد و گفته میشود یک مقام
باشگاه ستاره ســرخ قبل از آن شرط
بسته بوده که تیمش با  5گل اختالف
این بازی را میبازد.
در همیــن خصــوص یوفــا به
دادســتانی مالــی ملی فرانســه در
خصوص وجود تبانــی احتمالی برای
تعیین نتیجه این بازی هشدار داده و
نشریه اکیپ فرانسه هم گزارش کرده
است که مقام مذکور در باشگاه صرب،
مظنــون بــه شــرطبندی  5میلیون
یورویی بــرای باختن تیمش با  5گل

اختالف بوده است.
دادســتانی مالی ملی فرانسه روز
جمعه بــه آسوشــیتدپرس گفت که
تحقیقاتی در این خصوص آغاز شــده
اســت اما از ارائه جزییات بیشــتر در
خصوص این پرونــده خودداری کرد.
طبق گزارش نشــریه اکیــپ ،یوفا به
دادستانی مالی ملی فرانسه ،چند روز
قبل از برگزاری بازی در تاریخ ســوم
اکتبر هشدار داده بوده است.
همچنین گفته میشود برخی از
بازیکنان تیم ســتاره سرخ در آستانه
بازی درباره اینکــه پای آنها به ماجرا
کشیده شده است و باید طوری بازی
کنند که نتیجه دلخواه مقام باشــگاه
رقم بخورد ،صحبتهایی داشــتهاند
و گفتهانــد که آن مقام قصد داشــته
با ناصــر الخلیفــی ،رییس باشــگاه
پاریســنژرمن هم مالقاتی داشــته
باشــد که البته این اتفــاق در نهایت
رخ نداد.
باشگاه پاریسنژرمن در واکنش

عکس نوشت

فصل مدعــی قهرمانی نیســت ،چرا که
زمانی به این تیم ملحق شــده که یورگن
کلوپ و پپ گواردیوال در تیمهایشان جا
افتادهاند« :من میگویم که این چلســی
تنها بــا  70 ،60درصد ظرفیت خود کار
میکند اما اینکه چه چیزهایی از تیم کم
شده و چه چیزهایی را نیاز داریم یکسان
نیستند و هر کدام داستان خود را دارد».
طرفداران از ســبک بازی چلســی
با ساری راضی هســتند و از او استقبال
گرمی به عمل آوردهاند .ساری میگوید:
«این ماجــرای ســاریبال برایم جذاب
اســت .مــن بــه شــبکههای اجتماعی
نمــیروم امــا میبینــم که طرفــداران
ویدئوهای پاسکاریهای ما را به اشتراک
میگذارند .اگر راستش را بخواهم بگویم،
طرفداران چلســی حتی دقیق نمیدانند
که ســاریبال چیست .آنها خودشان این
کلمه را اختــراع کردهاند و آن را به زبان
میآورند .ماجرای بامزهای است».
ســاری دربــاره حضور در چلســی
میگوید« :این رویای من است که اینجا
هســتم .من وقتی وارد اســتمفوردبریج
شــدم ،شــنیدم کــه فریــاد میزدند:
مائوریتسیوووووووو! سپس شعارها از راه
رســید و واقعا باورم نمیشــد .آنها اغلب
این کار را برای افــرادی انجام میدهند
کــه قهرمانی به دســت آوردهاند اما من
چه جامی کســب کــردهام؟ واقعا باورم
نمیشود».
منبع :فوتبال ایتالیا

پاریسنژرمن و ستاره سرخ به تبانی متهم شدند

دیلیمیل -جسی لینگارد
میگوید ،از اینکه سازندگان بازی
فیفا سرانجام شادی مخصوص او را
در این بازی گذاشتهاند ،خوشحال
است اما از اینکه هنوز مدل موی
جدیدش را در این بازی نمیبیند،
راضی نیست.
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دیلیمیل -پوگبا ،امباپه،
گریزمان و دمبله اردوی
فرانسه را ترک کردند تا به
دیزنیلند پاریس سر بزنند و
کمی خوش بگذرانند.
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به ایــن اخبار بیانیهای با این مضمون
منتشر کرده اســت« :با نهایت بهت،
باشــگاه پاریســنژرمن مطلع شــد
گزارشی در سایت اکیپ منتشر شده
که به تبانی احتمالی در خصوص بازی
ما و ســتاره ســرخ بلگراد اشاره دارد.
پاریســنژرمن قویا داشتن هرگونه

فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در این
ماجرا را تکذیــب و اعالم میکند که
در حال حاضر از سوی دادستانی مالی
ملی مورد بازجویی قرار نگرفته است».
ستاره سرخ هم با بیانیهای مشابه
این خبر را تکذیب کرده و نســبت به
آن ابراز انزجار و خشم کرده است.
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