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دیلیمیــل -سولسشــایر روحیــه را بــه اردوی منچســتر برگردانده و
بازیکنــان در هــوای گــرم خاورمیانه با خوشــحالی تمریــن میکنند.

دیلیمیل -پل پوگبا بعد از بازیهای
خوبش زیر نظر سولسشایر که او را در
منچستر احیا کرد ،بهعنوان بهترین
بازیکن ماه دسامبر منچستریونایتد
انتخاب شد .او که همراه منچستر در
اردوی دبی است ،جایزهاش را در تمرین
تیم به عکاسها نشان داد.

سالبیستودوم|پنجشنبه 20دی  3 | 1397جمادیاالول  | 10Jan 2019 | 1440شماره 6115

چرا آلیسون
لیورپول را به
جای چلسی
انتخاب کرد

آلیسون تابســتان امسال
و در حالیکه به شــدت مورد
توجــه چلســی قرار داشــت،
بهعنــوان گرانترین دروازهبان
تاریخ فوتبال جهــان  -در آن
موقع  -به جمع قرمزها ملحق
شد و حاال این دروازهبان برزیلی
از رویاهــای خــود در لبــاس
لیورپول و دلیل رد پیشــنهاد
چلسی سخن گفته است.
آلیسون بکر گفت« :دلیل
انتقالــم بــه لیورپــول ،همان
دلیلــی بــود که بــه خاطرش
برای نخســتین بار برزیل را به
مقصــد رم ترک کــردم و فکر
میکنم این بهترین حرکت در
دوران حرفهای من خواهد بود.
چلسی ســرمربی خود را عوض
کرده بــود و در لیگ قهرمانان
حضور نداشت .من هم همیشه
تاریخچه لیورپول را تحســین
میکنم و این باشگاه پنج جام
اروپایی در تاالر افتخارات خود
دارد و مــن واقعــا میخواهم
بخشــی از این تاریخ باشم .من
به قهرمانــی در لیگ قهرمانان
با لباس رم بسیار نزدیک شده
بودم و به سختی تالش میکنم
تا این اتفاق در لیورپول بیفتد.
اگر بــرای رویاهای خود مبارزه
نکنید زندگی چه معنایی دارد؟
مــن رویای قهرمانــی در لیگ
قهرمانان را دارم».

آ.اس -آژاکســیها که باید در لیگ قهرمانان با رئال روبهرو
شــوند ،در گرمای فلوریدای آمریکا کمی بدنسازی کردند.

تسلیم نشدم و با ضعفهایم کنار آمدم

بوفون :من هم دچار حمالت اضطرابی میشدم

جانلوییجی بوفــون از تجربیاتش
از دوران نوجوانی گفته و به این اشــاره
کرده که در برهــهای از دوران بازیاش
دچار حمالت اضطرابی میشــده است.
او همچنین به اتفاقات نژادپرســتانهای
که در بازی اینتر و ناپولی افتاد ،اشــاره
کرده است .این اسطوره فوتبال بهزودی
 41ساله خواهد شد .او روزهای سختی
را گذرانــده و البته روزهای خوبی را هم
داشــته مانند قهرمانــی در جام جهانی
.2006
بوفون گفته اســت« :بهعنوان یک
کودک ،حس نابودیناپذیری ،توان باال و
شکستناپذیری را داشتم .حس میکردم
که میتوانم به اوج برسم و هر کاری که
میخواهم را انجام دهم .به نحوی حاال از
دیوانگی  20سالگیام استقبال میکنم.
من به سهم خودم کارهای احمقانه هم
انجام دادم اما بهشــدت از مصرف مواد
مخدر یا دوپینــگ دوری کردم .در 17
ســالگی ،زمانی که یک نفر به من قرص
تعارف میکرد ،میدانستم که آن قرص
چیست و چرا باید به او نه بگویم».

او از روزهــای ســختش هم گفته
است« :حدود  15سال پیش ،برای چند
ماه همه چیز بیمعنا شد .انگار مردم به
من عالقهای نداشــتند و تنها شخصیت
ورزشی من برایشــان مهم بود .همه به
دنبال بوفــون بودند .کســی از جیجی
سوال نمیپرسید.
دوران واقعا ســختی بــود .من 25
ســال داشــتم ،در اوج موفقیت دوران
ورزشــیام بودم و یک روز ،پیش از یک
بازی در ســری آ ،پیــش ایوانو بوردون
مربی دروازهبانهــای یوونتوس رفتم و
به او گفتم :ایوانو ،از کیمنتی (دروازهبان
ذخیــره یوونتوس در آن زمــان) بخواه
که خــودش را گرم کنــد و بازی کند،
چــون مــن احســاس آمادگــی برای
انجام بازی ندارم .ناگهــان دچار حمله
اضطرابی (حمله پنیک)شده بودم .واقعا
نمیتوانستم بازی کنم.
اگــر آن تجربــه ،آن غبــار ذهنی
و آن آشــفتگی را با دیگــران در میان
نگذاشــته بودم ،شــاید نمیتوانستم از
آن رهایــی پیدا کنم .ذهــن من آنقدر

شــفاف بود که درک کنم تقاطعی بین
تسلیم شدن با کنار آمدن با ضعفهایی
که همــه داریم وجود دارد .من هرگز از
نشان دادن احساساتم یا از گریه کردن
نترســیدهام .این چیزی نیست که از آن
شرمسار باشید ».بوفون در پایان دوران
حضورش در یوونتوس هم تســلیم نشد
و به پاریســنژرمن پیوســت .او گفت:
«ایده من ،اگر پیاسجی موافقت کند،
این است که یک ســال دیگر هم بازی
کنم .شاید در  40سالگی عجیب به نظر
برســد که همچنان بــازی کنید اما من
رویاها و جاهطلبیهای بیشــتری نسبت
به  20سالگیام دارم».
بوفون همیشــه رابطــهای عالی با
طرفداران داشته است .او درباره اتفاقات
نژادپرســتانه اخیــر و شــعارهایی که
طرفداران اینتر علیــه کالیدو کولیبالی،
مدافــع ناپولی دادهاند هم صحبت کرده
اســت« :من عضــو یک گــروه افراطی
طرفداران تیم کارارزه بودم .هنوز هم نام
این گروه روی دستکشهای من هست.
من افراد زیادی را مالقات کردهام بدون

سولسشایر :بد نیست بازیکنان منچستربا هم جر و بحث داشته باشند

گل -باشــگاه گرمیــو برزیل در فــرودگاه «پورتو آلگره» یک دســتگاه
فروش خودکار گذاشــته تا کســانی که پیراهن این تیــم را میخواهند،
بهراحتــی آن را تهیه کننــد .گرمیو ایــن کار را بهطور آزمایشــی برای
 3ماه انجــام میدهد و بعد تصمیــم به تمدید این مــدت خواهد گرفت.

اولهگونــار سولسشــایر ،مربی موقت
منچستریونایتد به بازیکنان تیمش گفته
که از دســت یکدیگر عصبانی شوند ،چرا
که این نشان میدهد اوضاع در باشگاه به
سمت پیشرفت میرود.
سولسشایر بر این باور است که بازی
این هفته با تاتنهام و دیدار با آرســنال در
جام حذفی دو محک جدی یونایتد پیش
از بازی حساس با پاریسنژرمن در لیگ
قهرمانان خواهند بود.
سولسشــایر که تیمــش را به اردوی
دبی برده اســت ،میگویــد« :من دیدهام
که بازیکنان بســیار عالی بــا هم ارتباط
دارنــد .اینجا جوی رویایی حاکم اســت
کــه یکی از پایههای هر تیمی اســت اما
لزومی ندارد که شما بهترین دوستان هم
باشــید .روحیه تیمی اینجا عالی است .ما
یکی دو بار دعــوا کردیم اما دقیقا همین
را میخواهیــم .ما باید معیارهایمان را در
ســطح باالیی در نظر بگیریم .اگر فصل با
کمی جر و بحث به پایان برســد برای من
مهم نیست چون این یعنی بازیکنان پیروز
هستند و میخواهند پیشرفت کنند.
اگر شما در تمرینات با شکست کنار
بیاییــد ،در دیدارهایی که برد و باخت در
آنها مهم اســت هم خواهیــد باخت .این
اردوی ما در دبی چنــد جنبه مهم دارد؛
یکی آب و هوا و یکی هم زمانی که پسران
با هم میگذرانند».
سولسشایر امیدوار است که پل پوگبا
بتوانــد به آمادگی برســد تــا در بازی با

گزارش

دیلیمیل -فلوید مــیودر ،قهرمان بوکس ســبکوزن دنیا که به خودش
لقــب آقای «پول» را داده ،با اســتفاده از اینســتاگرام ،بهطور مســتقیم
هوادارانــش را در جریــان یــک روز از زندگی خود گذاشــت .او ابتدا از
ویالیــش در السوگاس فیلم گرفت ،بعد ســوار رولزرویس خود شــد و به
فرودگاه کوچکــی که جت اختصاصــی او منتظرش بود رفت .ســپس به
لسآنجلــس رفت و بازی بســکتبال کلیپرز برابر چارلوت را تماشــا کرد.

خبر

حمله دوباره مارادونا
به مسی

لیونل مسی از دید برخی از طرفداران
و کارشناسان فوتبال بهترین بازیکن تاریخ
اســت .این بازیکن شماره  10با توپ کاری
میکند کــه دنیا از تماشــای فوتبال لذت
میبرد .بســیاری میگویند که انگار لیو از
ســیاره دیگری به زمین آمــده اما از دید
دیهگو مارادونا ،مســی بازیکن بزرگی است
که رهبر بزرگی نیست.
مارادونا که چند روز به دلیل خونریزی
داخلــی در بیمارســتان بســتری بود ،در
نشســتی خبری شــرکت کرد و به مسی
حمله کــرد .او گفت که مســی را یکی از
دوستان خود میداند اما از فرصت استفاده
کرد و به این بازیکن تاخت .مارادونا که در
جام جهانی  2010آفریقای جنوبی هدایت
مســی را در تیــم ملی آرژانتیــن به عهده
داشــت ،گفت« :من مســی را با تمام قلبم
دوست دارم .آنها میخواهند او را رهبر تیم
کننــد اما او نمیتواند این کار را انجام دهد
چون او فقط در دنیای ورزشــی خودش به
همراه خانوادهاش به سر میبرد».
این نخســتین باری نیست که مارادونا
به مســی میتازد .او پس از حذف آرژانتین
از جام جهانــی  2018هم گفتــه بود که
این ناکامی تقصیر مســی است« :او بازیکن
بزرگی اســت اما کارش را درســت انجام
نمیدهــد .اینکه او را رهبر تیم کنید یعنی
فقط وقــت خود را هــدر دادهاید ،چون او
پیش از مســابقه بیســت بار به دستشویی
میرود .او فردی ترســو است .بیایید دیگر
به مسی اتکا نداشته باشیم».

آنکــه بدانم آنها چه کســانی هســتند.
آنها افرادی معمولی هستند؛ رویاپرداز،
ایدهآلگــرا ،برخــی آدمهــای جذابی
هستند .برخی هم احمق هستند.
مساله این اســت که اگر یک قایق
در المپدوســا غــرق شــود و  300نفر
جــان خود را از دســت بدهند ،همه ما
اشک میریزیم و به فکر این هستیم که
سرپرســتی کودکانی که یتیم شدهاند
را به عهده بگیریم و بپرســیم که برای
کمک چــه کاری میتوانیم انجام دهیم
اما اگر قایق غرق نشــود ،مــا اعتراض
میکنیم کــه  300مهاجر غیرقانونی به
کشــورمان آمدهاند و از خود میپرسیم
که آنها اینجا چه میکنند.
ســخت بتوان اتفاقاتی که در شهر
میالن برای کولیبالی روی داد را توجیه
کرد و زمینــه آن را توضیح داد .نفرت،
بادی مرگبار است؛ از هر طرفی که بوزد.
من به این مشــکوکم کــه فوتبال تنها
بهانهای شــده تا افراد نفرت خود را ابراز
کنند».
منبعVanity Fair :
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اوبامیانگ بازیکن ماه
آرسنال شد

تاتنهام ،دست کم برای دقایقی به میدان
برود .او همچنین این هفته فیلمهای بازی
تیم را با بازیکنان مرور کرده است.
در این اردو ،جلسات تیمی بیشتری
هــم برگزار شــده اســت و سولسشــایر
توانســته روی جزییات پنج پیروزی اخیر
تیمــش تمرکز کنــد .او میگویــد« :ما
اینجا زمان زیــادی داریم تا فیلم بازیها
را تحلیــل کرده و برخی اصول را بر بازی
خود حاکم کنیم .ما زمان بیشــتری را در
زمین تمرین میگذرانیم .ما مینشینیم و
بازیها را بررســی میکنیم .ما با پیروزی
چیزهای زیادی یــاد میگیریم اما زمانی
که بازیهای ســختتر از راه میرســند،
چیزهــای بیشــتری درباره شــخصیت

بازیکنان یاد میگیریم و این را میفهمیم
که تیــم چطور با شــرایط دشــوار کنار
میآید».
بازیهای یونایتد از یکشنبه و دیدار
برابر تاتنهام آغاز میشــود .آنها سپس با
برایتون و آرسنال بازی دارند و در نهایت
مــاه ژانویه را بــا بازی مقابــل برنلی در
اولدترافورد به پایان میبرند .سولسشــایر
میگوید« :بازی با تاتنهام ســخت خواهد
بود اما ما هم میتوانیــم کار را برای آنها
دشــوار کنیم .آنها نقاط قــوت و ضعفی
دارند و ما هم همینطور .ما نیاز به بازی با
تاتنهام و دیدار برابر آرسنال داریم تا آماده
بازی با پیاسجی شویم .آن بازی آزمون
نهایی ماست».

توخل :دمبله کمی دیوانه است

سرمربی پاریسن ژرمن به ستایش
از ستاره جوان بارسلونا پرداخت .با این
حال تاکید کرد که این بازیکن رفتارهای
دیوانهواری از خود نشان میدهد.
عثمــان دمبله ،خریــد گرانقیمت
بارســلونا در تابســتان  2017بود .این
بازیکن جوان فرانســوی با وجود اینکه
اســتعداد زیادی دارد و تاثیرگذار بازی
میکند اما در بارسلونا رفتارهای عجیب
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از خود نشان میدهد و حاشیهساز بوده
است.
ن
توماس توخل ،ســرمربی پاریس 
ژرمن که پیش از ایــن در دورتموند با
دمبلــه کار کرده به این بازیکن اشــاره
کــرد و گفــت« :دمبله بازیکنــی باور
نکردنی است .او بسیار با استعداد است
و از کار کردن بــا او در دورتموند لذت
بردم .دمبله استعدادی غیر عادی است.

او شخصیت عادی دارد اما گاهی اوقات
هم رفتارهای دیوانهواری از خود نشــان
میدهد».
او در ادامه اضافه کرد« :باید این را
بگویم که دمبله انسانی عادی است اما با
کمــی دیوانگی .او با من زیاد میخندید
اما گاهی اوقات هــم بحث جدی با هم
داشــتیم و در نهایت همه چیز به خوبی
تمام میشد .اصال از حضور در کنار این
بازیکن احساس خستگی نکردم .دمبله
وقتی تمرکز داشته باشــد میتواند هر
کاری انجــام دهد .وقتی بــا او صحبت
کردم تاکید کرد که بازی در بارسلونا را
دوست دارد .او در حال حاضر به رویای
خود دست یافته است و برای بهتر ظاهر
شــدن نیاز به تمرکز بیشتری دارد .من
این بازیکن را بسیار دوست دارم».
توخــل همچنین از نیمار ،ســتاره
برزیلــی تیمــش تمجید کرد .شــایعه
جدایی نیمار از پاریــس وجود دارد اما
توخل تاکید کرد« :در حال حاضر نیمار
خیلی خیلی خوشحال است .او بازیکنی
حرفهای و تاثیرگذار بوده و از نظر ذهنی
در شــرایط خوبی قرار دارد و میخواهد
رهبر تیم باشد».

پیر امریک اوبامیانگ مهاجم
آرسنال ،بهعنوان بهترین بازیکن
ماه دســامبر این باشگاه انتخاب
شد .ولی اوبامیانگ میگوید شاید
در ماه دسامبر ،بازیکنان بهتری از
او در آرســنال بودهاند .اوبامیانگ
معتقد اســت در جریان شکست
سنگین  5بر یک توپچیها مقابل
لیورپول که در ماه دسامبر اتفاق
افتاد ،عملکــردی به قول خودش
«افتضاح» داشته است.
اوبامیانــگ به بازی اشــاره
میکند که در آنفیلد انجام شد و
روبرتو فیرمینو در آن هتتریک
کرد اما اوبامیانگ ،ســتاره گابنی
آرسنال ،در آن بازی روی همرفته
تنها  13بار پایش به توپ برخورد
کرد که  6تــای آنها روی ضربات
شروع مجدد بود.
اوبامیانگ در واکنش به خبر
انتخابش بهعنوان بهترین بازیکن
توپچیهــا در ماه دســامبر ،در
توییتر نوشــت« :متشکرم .به جز
آن بازی افتضاح در لیورپول ،ماه
خوبی بود».
ایــن در حالــی اســت که
اوبامیانگ در بخش اعظم نیمه اول
فصل جاری برای آرســنال بسیار
درخشان ظاهر شــده و یکی از
ستارههای لیگ برتر امسال بوده
اســت .اوبامیانگ در حال حاضر
با  14گل زده ،صدرنشــین جدول
بهترین گلزنــان لیگ برتر جزیره
بــوده و به همراه هــری کین ،در
باالتریــن نقطه جــدول گلزنان
ایستاده اســت .اوبامیانگ امسال
در  26بازی کــه در همه رقابتها
برای آرسنال انجام داده موفق به
زدن  16گل شده است.

دیلیمیــل -محمد صالح برای دومین ســال پیاپی بازیکن
ســال آفریقا شــد .مانه و اوبامیانگ مثل پارسال در رقابت
با ســتاره مصری لیورپول شکســت خوردند .صالح نقش
مهمــی در رســیدن لیورپول بــه فینال لیــگ قهرمانان
و بازیهای خــوب این تیم در لیگ برتر داشــته اســت.

دیلیمیــل -هــروه رنار ،مربــی مراکش نیز کــه این تیم
را بعــد از  2دهــه به جام جهانی برد ،مربی ســال شــد.

دیلیمیل -در مراسمی که در داکار ،پایتخت سنگال برگزار شد ،تیم منتخب
آفریقا هم معرفی شد که  7بازیکن از لیگ برتر در آن دیده میشوند .صالح،
نابی کیتا و مانه از لیورپول ،اوبامیانگ از آرســنال ،محرز از ســیتی ،بایلی
از یونایتــد و اوریه از تاتنهام  7لیگ برتری این تیم هســتند .بن عطیه از
یووه ،کولیبالی از ناپولی ،پارتی از اتلتیکومادرید و دنیس اونیانگو دروازهبان
تیم ماملودی ســانداونز از آفریقای جنوبی بقیه بازیکنان این تیم هستند.

پنجشنبه  20دی

برنامه

جام حذفی اسپانیا
مرحله یکهشتمنهایی(دور رفت)
اتلتیک بیلبائو  ......................................................................................سویا 22:00
رئال بتیس ...........................................................................رئال سوسیداد 23:00
لوانته .................................................................................................بارسلونا 00:00
جمعه  21دی
اللیگا
رایووایکانو  ......................................................................................سلتاویگو 23:30
لوشامپیونا
لیون.........................................................................................................رنس 23:15

