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عکس نوشت

آ .اس -بارســا در زمین اینتر از پیراهن ســومش رونمایی
میکند و بازیکنان تیم برای نخســتین بار آن را میپوشند.

گل -ساخت
مجسمههای برنزی از
ستارهها ،یک قربانی
جدید گرفت :محمد
صالح .بعد از مجسمهای
که از رونالدو در
پرتغال -در مادیرا،
زادگاهش -به نمایش
درآمد و شباهتی به این
ستاره نداشت ،اکنون
مصریها مجسمهای
از صالح ساختهاند که
بیشتر خندهدار است
تا اینکه شبیه ستاره
لیورپول باشد.

سال بیست و دوم |سه شنبه 15آبان 27 | 1397صفر  | 6Nov 2018 | 1440شماره6062

موراتا :باید
هتتریک
میکردم

چلســی بــا دو گل آلوارو
موراتا ،کریستال پاالس را  3بر
یک شکست داد اما این مهاجم
ناراضی است که چرا هتتریک
نکــرده .او گل اول را زد و بعد
از آنکه آندروس تاون سند گل
تســاوی را بــرای میهمان زد،
دوباره تیمش را پیش انداخت.
بعد از گل پدرو ،فرصت داشت
گل چهــارم را بزنــد و بــرای
نخســتینبار بعــد از  14مــاه
توپ مســابقه را با خود به خانه
ببرد« :میتوانســتم هتتریک
کنــم بنابراین ،ایــن روز کامل
نبود هر چند مهم گرفتن ســه
امتیاز اســت .ما میخواهیم تا
آخر بــرای لیگ برتــر مبارزه
کنیم .قبال خیلی به هتتریک
فکر میکردم اما دارم پیشرفت
میکنــم و میخواهــم به تیم
کمک کنم برنده شود».
فصــل اول بــرای او بــد
سپری شد ،هم مصدومیت کمر
توانش را گرفــت و هم از فرم
ایدهآل فاصلــه گرفت« :وقتی
یک دوره بد را سپری میکنید،
طول میکشــد تا به شــرایط
خوب قبل برسید ،فصل قبل به
دالیــل متعدد برایم خوب نبود
اما حاال همه چیز خوب است و
خوشحالم از اینکه گل میزنم».

 30امتیاز اختالف را در شش ماه نمیتوان جبران کرد

ساری :موراتا مثل دروگبا نیست

مائوریتسیو ســاری بعد از پیروزی
 3بر یک چلســی برابر کریستال پاالس
گفت منچسترســیتی و لیورپول بهترین
تیمهای لیگ برتر هســتند اما چلســی
فاصلــه را با آنهــا کم کرده .پیشــرفت
چلســی در این فصل با تاکتیسین نابغه
ایتالیایی چشــمگیر بــوده ،آبیها فصل
قبل را بــا ارائه فوتبالی کســالت بار در
نهایت در رده پنجم و با فاصله  30امتیاز
نســبت بــه منچسترســیتی قهرمان به
پایان رســاندند در حالی که گزارشهای
متعــددی از درگیری میــان بازیکنان و
آنتونیو کونته ،مربی سابق تیم منتشر شد
اما بعد از آمدن ســاری از ناپولی در ماه
جوالی ،چلســی به یکی از جذابترین و
هجومیترین تیمهای اروپا تبدیل شده و
حال و هوای استمفوردبریج به طور کامل
تغییر کرده است .چلسی به همراه سیتی
و لیورپول بعد از  11هفته شکستناپذیر
بوده و ســاری بــا رکــورد طوالنیترین
شروع بدون باخت برای یک مربی جدید
در لیگ برتر که توســط فرانک کالرک
در ســال  1994در ناتینگهام فارست به
دست آمد ،برابر شده .ساری گفت« :واقعا
مایه افتخار اســت و خیلی خوشــحالم
که مربی ایــن تیم هســتم .این رکورد

مال من نیســت به همه تیم تعلق دارد.
من خوششــانس بودم که چنین تیم و
بازیکنان خوبی در اختیار دارم».
مربی  59ساله چلســی که تیمش
بــه دلیل تفاضــل گل بهتر نســبت به
لیورپول باالتــر از تیم یورگن کلوپ قرار
دارد ،گفت« :ســیتی و لیورپول در حال
حاضر یک قدم از ما جلوتر هستند .وقتی
من آمدم فاصله با سیتی  30امتیاز بود،
نمیشــود تصور کرد چنین اختالفی در
یک فصل یا شــش ماه جبران شــود ،ما
باید بهتر از ایــن کار کنیم هرچند االن
هم عملکرد خوبی داریم ».چلسی ساری
در جام اتحادیه بعــد از غلبه بر لیورپول
و دربیکانتــی در یکچهارمنهایــی بــا
بورنموث روبهرو میشــود و با بردن سه
بــازی خود در لیــگ اروپا بــا  6امتیاز
اختــاف در صدر جدول گروه قرار دارد؛
اگــر بازی این هفته با باته بوریســوف را
هم ببرد به مرحله حذفی صعود میکند.
به نظر میرسید چلسی برابر پاالس
کــه از  10بازی خود  2برد داشــت کار
آسانی داشته باشد اما تیم روی هاجسون،
تا اواسط نیمه دوم مقاومت کرد تا اینکه
آلوارو موراتا و پدرو رودریگس قفل بازی
را باز کردنــد و ادن آزار در بدو ورود به

زمین موثر واقع شد.
ســاری ادامه داد« :کمی به دردسر
افتاده بودیــم برای همین بــه مقداری
کیفیــت و شــخصیت نیــاز داشــتیم.
خوششــانس بودیم چــون ادن را روی
نیمکت داشتیم .او خیلی سریع توانست
بازی را عــوض کند .واقعا بــرای آلوارو
خوشــحالم که در یک ماه گذشته از نظر
خودباوری و شــخصیت پیشرفت زیادی
کــرده همچنین از دیــدگاه تاکتیکی و
تکنیکی .حــاال ثبات بیشــتری دارد .او
ظرفیت فیزیکــی و تکنیکی باالیی دارد
و میتواند خیلی پیشرفت کند ،او قابلیت
تبدیل شــدن به مهاجــم اول یک تیم
بزرگ را دارد .گلزنی باید برای او نتیجه
کارش باشد یعنی برای تیم و همتیمیها
زحمت بکشــد بدون اینکــه به گل فکر
کنــد ،گل واقعا نتیجه کار تیمی اســت.
کمی از نظر روانی شــکننده اســت اما
میتواند بهتر شود ».این مهاجم  26ساله
در چهار بازی اخیرش بعد از بازگشــت
از مصدومیت کمر و از دســت دادن فرم
چهار گل زده.
ســاری اما درباره مقایســه موراتا با
دیدیــه دروگبا گفــت« :از نظر فیزیکی
نه ،دروگبا  15ســال یکی از بهترینهای

آنچلوتی :پاریسنژرمن میتواند قهرمان اروپا شود
کارلو آنچلوتی بر این باور اســت که
پاریسنژرمن میتواند امسال فاتح لیگ
قهرمانان اروپا شــود اما ناپولی میتواند
جاهطلبی آنها را متوقف کند.
این دو تیم سهشنبه (امروز) در لیگ
قهرمانــان به مصاف هــم میروند .بازی
رفت دو تیم در پارک دوپرنس با تساوی
 2بر  2به پایان رسید و پیاسجی در آن
بازی دوبار عقب افتاد.
آنچلوتی گفت« :ایــن بازی مهمی
اســت و میتوانــد بــرای هــر دو تیم
سرنوشتســاز باشــد .ما در گروه خیلی
سختی در کنار پاریسنژرمن و لیورپول
افتادهایــم .نتیجــه این بــازی میتواند
بــرای آینده ما در لیگ قهرمانان اهمیت
بســیاری داشته باشــد اما برای پاریس
هم همین اســت .ما نیــاز به عملکردی
فوقالعاده داریم تا پیروز شویم ،چون آنها
بازیکنانی استثنایی در کل میدان دارند
در حالی که ما چنین بازیکنانی نداریم».
ایــن آنچلوتــی بود کــه در دوران
حضور در فرانسه ،سلطه پاریسنژرمن
بر فوتبال فرانســه را آغاز کــرد اما این

دیلی میل -بــازی فاینــورد و ونلو در لیــگ هلند بعد از
یک دقیقــه ،به دلیل قطع برق ورزشــگاه متوقف شــد و
بعد از  30دقیقه تــاش ناموفق برای تعمیــر پروژکتورها،
بــه تعویق افتــاد .بازیکنــان فاینــورد از جملــه رابین
فان پرســی در نهایــت از هــواداران تشــکر کردند که
میخواستند با نور گوشــیهای خود ،زمین را روشن کنند.

تیم نتوانســته در لیــگ قهرمانان نتایج
درخشانی بگیرد .آنچلوتی میگوید« :آنها
در لحظــات مهم لیــگ قهرمانان تجربه
الزم را نداشــتند اما ایــن تیم این فصل
قویتر است و بازیکنان بیشتر از پیش به
خود باور دارند .آنها میدانند که امســال
میتواننــد فاتح لیگ قهرمانان شــوند.
این بازی میتواند سرنوشــت هر دو تیم
را مشــخص کند .بهنظرم کیلیان امباپه
و نیمار میتوانند جانشــین کریســتیانو
رونالدو و لیونل مســی در فوتبال شوند.
اگر کیلیان امســال توپ طــا را نبرد،
بیتردیــد در چند فصل آینده این کار را
خواهد کرد.
نیمار هم پست جدیدی دارد و حاال
در قلب تیم قــرار میگیرد .جای جدید
بــه او اجــازه میدهد که بــرای تیمش
خطرناکتر و موثرتر باشد».
این آنچلوتی بود که مارکو وراتی را
از ایتالیــا به پاریس برد ،آن هم در حالی
که او بازی در سری «آ» را تجربه نکرده
و در ســری «ب» بههمراه پسکارا بازی
کرده بود.

آنچلوتی گفــت« :او بازیکن خیلی
مهمی برای تیم است و در جریان تساوی
 2بــر  2خیلی عالی کار کــرد .ما رابطه
خیلی خوبی با هــم داریم .مارکو خیلی
جوان بود که به پاریس رفت و مرتبا دارد
قویتر و بهتر میشود».
این مربی ایتالیایــی پس از حضور

در چلســی ،پیاسجــی ،رئالمادرید و
بایرنمونیخ به سری «آ» برگشته است.
او در پاسخ به این ســوال که آیا دوباره
در لیــگ یک فرانســه مربیگری خواهد
کرد؟ گفت« :در فرانسه راضی بودم .پس
مشــکلی با برگشتن به این کشور ندارم.
هر اتفاقی ممکن است بیفتد».

اینتر  -بارسلونا

دیلی میل -لستریها بعد از پیروزی برابر کاردیف ،به تایلند
سفر کردند تا در مراسم ختم رییس باشگاه شرکت کنند .فاصله
لندن تا بانکوک چیزی حدود  9هزار و  500کیلومتر اســت.

دیلی میل -کلودیو
رانیری که بین سالهای
 2000تا  2004مربی
چلسی بود ،به ورزشگاه
استمفوردبریج رفت
تا بازی تیم سابقش به
مربیگری یک ایتالیایی
دیگر یعنی ساری را
تماشا کند .چلسی در
حضور رانیری توانست
کریستال پاالس را ببرد.

تیمهای اینتر و بارسلونا امشب در هفته
چهارم مرحله گروهــی لیگ قهرمانان اروپا
در حالی به مصاف هم میروند که بارســلونا
بهدنبال کســب چهارمین برد متوالیاش در
گروه  Bاست و اینتر میخواهد شانس خود
را برای صعود به مرحله یکهشــتم نهایی
افزایش دهد .بارسلونا در سه بازی قبلیاش
پیاسوی آیندهــوون ،تاتنهــام و اینتر را
شکســت داده است و االن با حداکثر امتیاز
ممکن در صدر جــدول قرار دارد .پس یک
برد دیگر کافی اســت تا بارســلونا بهعنوان
صدرنشین صعودش را قطعی کند .این تیم
هفتــه پیش بدون لیونل مســی در نوکمپ
اینتــر را  2بر صفر شکســت داد و االن 3
امتیاز بیشتر از اینتر رده دومی دارد.
اینتر با وجود باخــت در نوکمپ هنوز
هم وضعیــت بدی ندارد کــه این به لطف
تســاوی غیرمنتظره تاتنهــام در هلند بود.
ی
اینتر در دو بازی اولش تاتنهام و پیاسو 
آیندهوون را شکســت داده است .این تیم
تاتنهــام را در حالــی با نتیجــه  2بر یک
شکســت داد که در آن بازی خانگی ابتدا از
حریف انگلیسیاش عقب افتاده بود .مردان
لوچانو اســپالتی ســپس با همیــن نتیجه
پــیاسوی آیندهوون را در هلند شکســت
دادند .آنها اما در اسپانیا حرف چندانی برای
گفتن نداشــتند اما داستان بازی امشب در
سنسیرو فرق خواهد داشت.
اینتر در ســری  Aبا  6امتیاز اختالف
با یوونتوســی که همه بازیهایش را بهجز

ورزشگاهی با خاطرات تلخ

ترکیب احتمالی

اینتر :هاندانوویچ ،ورســالیکو ،اشــکرینیار ،میراندا ،آساموا ،وسینو ،بروزوویچ،
کاندروا ،ناینگوالن ،پریشیچ ،ایکاردی
بارســلونا :تر اشــتگن ،روبرتو ،پیکه ،لنگله ،آلبا ،راکیتیچ ،بوســکتس ،آرتور،
دمبله ،سوارس ،کوتینیو
بازی خانگی برابر جنوا (مساوی) برده است،
بهخاطر تفاضل گل بهتر نســبت به ناپولی
در رده دوم قــرار دارد و فعــ ً
ا اصلیترین
رقیب بانوی پیر است .در واقع نراتزوری در
این فصل  8برد در لیگ داشــته و از زمان
باختش در خانه بارسلونا هم  2برد قاطع 3

بر صفر و  5بــر صفر بهترتیب برابر التزیو و
جنوا کسب کرده است .اینتر اسپالتی در 19
بازی اخیرش 7بار کلینشیت کرده است و
در خــط حملهاش هم بازیکنی مانند مائورو
ایــکاردی را دارد کــه در  11بــازیاش در
تمامی رقابتهای این فصل  8گل زده است.

بازی امشــب هشــتمین مصاف اینتر
و بارســلونا در رقابتهای اروپایی است (4
پیروزی برای بارســلونا ،یــک پیروزی برای
اینتر و دو تســاوی) و نخســتین رویارویی
آنها در سنســیرو از مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان فصل  2009-10اســت که اینتر
آن بــازی را  3بــر یک بــرد و در نهایت به
فینال صعود کرد و قهرمان شــد .بارســلونا
هم با وضعیت خوبی به میالن ســفر کرده
اســت .این تیم از زمان بازیاش برابر اینتر
در نوکمــپ ،همه بازیهــای داخلیاش از
جمله الکالسیکو را برده است آن هم بدون
مســی و االن صدرنشــین جدول ردهبندی
اللیگاست.
لیونل مسی همراه بارسا به شهر میالن
سفر کرده و نام او برای این بازی در فهرست
بازیکنان بارسلونا قرار گرفته و امکان دارد به
میدان برود که اگر این اتفاق بیفتد شــانس
بارسلونا برای  12امتیازی شدن و صعود به
مرحلــه بعد زیاد میشــود .راجا ناینگوالن،
هافبک بلژیکی اینتر هــم که بازی رفت را
بهدلیــل مصدومیت قوزک از دســت داده
بود ،آماده شــده و به بازی امشب میرسد.
ایــکاردی هم که این هفته اســپالتی برای
بازی مقابل جنوا او را نیمکتنشــین کرد،
به خط حمله اینتــر برمیگردد؛ همینطور
شیمه ورســالیکو ،میراندا و کوادوو آساموا.
در بارســلونا هم زوج خط دفاعی ســاموئل
اومتیتی و توماس فرمائلن هنوز خانهنشین
هستند.
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اشمایکل :خاطره سقوط
هلیکوپتر ویچای تا آخر
عمر در یادم میماند

کسپر اشــمایکل میگوید هرگز نخواهد
توانست خاطره سقوط هلیکوپتر حامل مالک
باشــگاه لسترســیتی را از یاد ببرد .دروازهبان
دانمارکی لسترســیتی پس از پیروزی دو هفته
پیش تیمش در ورزشــگاه کینگپاور از نزدیک
شاهد سقوط هلیکوپتر ویچای سریوادهاناپرابا
و مرگ او بود .اشــمایکل گفت« :من در زمین
بازی بودم و وقتی که او داشت میرفت برایش
دســت تکان دادم و متأســفانه ایــن برایم به
خاطــرهای تبدیل شــد که هرگز فراموشــش
نخواهم کرد .من شــاهد تمام اتفاقی که افتاد،
بــودم .قطعــاً این خاطــره جالبی نیســت اما
اطرافیانــم هرچقدر که الزم بود به من دلداری
دادند .باشگاه فوقالعاده عمل کرد و همه اعضای
آن حمایتی که نیاز داشتند را دریافت کردند».
اشــمایکل ادامه داد« :خیلی سخت بود اما ما
میخواســتیم هر طور شــده در خانه کاردیف
یــک پیروزی برای مالک باشــگاه و خانواده او
کسب کنیم .میخواســتیم در این مقطع کنار
هم بمانیم چون همه ما کسی را از دست دادیم
که مانند عضوی از خانوادهمان بود .لسترسیتی
چیزهایی دارد که بدون ویچای ممکن نبود .او
همه بازیکنــان فعلی را آورد و هیچ یک از این
خاطرات ،خانوادهای که ســاخته و فرهنگی که
ایجاد کرد ،بدون او شــکل نمیگرفت .وقتی او
آمد باشــگاه در وضعیت بدی قرار داشت اما او
چیزهای حیرتآوری برای باشگاه ساخت».

جهان بود اما آلوارو خیلی ســریع است،
نه در دو ســه قدم اول امــا اگر مجبور
شــود  40متر بدود ،سرعت باالیی دارد.
قدرتمند است اما نه مثل دروگبا».
چلســی در چهار ســال اخیر دو بار
قهرمان شــده اما ســاری درباره شانس
تیمش برای حضــور در کورس قهرمانی
گفت« :نمیدانم .امیــدوارم فاصله زیاد
فصل قبل را جبــران کنیم اما نمیدانم،
خیلی سخت است».
پاالس از پنج بازی آخرش در لیگ
برتر چهار تا را باخته و به رده چهاردهم
سقوط کرده اما هاجسون حس نمیکند
تیمش مشکل دارد« :تیمهای نیمه دوم
جدول معموال امتیازات زیادی از تیمهای
نیمه اول نمیگیرند بخصوص آنهایی که
هر تیمی را از مقابلشــان جارو میکنند.
ما هفته پیش مقابل آرسنال و این بازی
برابر چلسی نمایش خوبی داشتیم ،فقط
باید امیدوار باشــیم شــانس همراهمان
باشــد .واقعا مهم نیســت که شــما در
کریسمس کجای جدول باشید ،ما فصل
قبل بــه ندرت از منطقه ســقوط خارج
شــدیم اما در نهایت یازدهم شدیم .بله،
به اندازهای که باید ،امتیاز نگرفتهایم اما
باید دید بعد از  38هفته کجا هستیم».

انتقاد شیلتون از بازگشت
رونی به تیم انگلیس

پیتر شــیلتون ،دروازهبان سابق تیم ملی
انگلیس گفته که بازگشــت وین رونی به تیم
ملی این کشــور برای دیدار دوستانه و خیریه
مقابل آمریکا کامال اشتباه است .رونی  33ساله
گفته واقعا خوشحال اســت که در این دیدار
دوستانه به تیم انگلیس برمیگردد .او آخرین
بــار در نوامبر  2016در ایــن تیم بازی کرده
بود و سپس از این تیم کنارهگیری کرد .رونی
بــا زدن  53گل در  119بازی ملی رکورددار
گلزده است .او به این ترتیب 120امین بازی
ملیاش را برگزار خواهد کرد .درآمد این بازی
به موسسه وین رونی و دیگر موسسات خیریه
میرسد .اما شیلتون که  125بازی ملی دارد،
میگویــد« :وقتی خبرش را خواندم شــوکه
شــدم و هنوز نتوانســتهام تصمیم او را درک
کنم .دو سال از آخرین بازی ملی او میگذرد.
انگلیس حاال در شــرایط دیگری است و یک
جام جهانی عالی را گذرانده اما با این تصمیم
تیم به عقب برمیگردد .من نمیگویم که وین
شایسته تقدیر نیست اما حتما نباید که به او
بازی ملی بدهید .این کار اشــتباهی اســت و
فرصت را از بازیکنان جوانتر میگیرد».

اسپالتی :اگر مثل بارسا گرم کنیم
 18بر صفر میبازیم

لوچانو اســپالتی ،مربی اینتر گفته که
شیوه خاصی برای بازی دارد .او که تیمش
این هفته با بارســلونا در لیــگ قهرمانان
بازی خواهد کرد ،میگوید« :مالکیت توپ
چیزی اســت که غیرممکن است از ذهن
آنها خارج شــود .این ذهنیت آنها در طول
سالیان طوالنی بوده است و آنها بازیکنانی
را میخرند که با این ســبک بازی سازگار
باشــند .یک بازیکن بارسا شاید اگر به یک
تیم دیگر برود دچار مشــکل شــود اما در
بارسا چنین نیســت ».اما چیزی که برای
اســپالتی عجیب بود ،گرم کردن بازیکنان
بارســا پیــش از بازی رفت بــود .او گفت:
«در نوکمپ ،پیش از بــازی دیدم که 10

دقیقه قبل از مســابقه به زمین آمدند .ما
حتی پرسیده بودیم که آیا داخل ورزشگاه
باشــگاه بدنســازی وجود دارد که در آنجا
به گــرم کردن بپردازیم اما پاســخ نه بود.
نهفقط این ،که بازیکنانم به من گفتند که
روزی که بازی برگزار شد ،قبلش بازیکنان
بارســا رفتند و بچههایشان را از مدرسه به
خانه برگرداندند ،سپس سوار بر خودرو به
ورزشگاه آمدند .اگر ما اینطور پیش از بازی
آماده شویم ،بازی را  18بر صفر میبازیم!»
او همچنین درباره اینکه آیا لیونل مســی
بــازی میکند یــا نه هم گفــت« :ترجیح
میدهم بازی نکند .وقتی او در زمین باشد
بارسا تیمی فوقالعاده قوی میشود».
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