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اسکوربورد

از زالتان ایبراهیموویچ تا گرت بیل
عصر دوشــنبه فهرســت  ۵۵نفره نامزدهای تیم منتخب ســال
 ۲۰۱۸فیفا منتشــر شــد ۵ .دروازهبان ۲۰ ،مدافع۱۵ ،هافبک و
۱۵مهاجم در این فهرست حضور دارند تا درنهایت در روز مراسم
 The Bestتیمی  ۱۱نفره با سیستم  ۴-۳-۳از بین این بازیکنان
انتخاب و معرفی شــود .اما غیبت برخی بازیکنان در این فهرست
 ۵۵نفره عجیب و جالبتوجه اســت .الکسیس سانچس مهاجم
شیلیایی منچستریونایتد که از زمان پیوستن به آرسنال در ژانویه
نتوانسته فرم قبلی را تکرار کند ،در جلبنظر رایدهندگان ناکام
ماند .غیبت گرت بیل نیز یکی از شــگفتیهای این لیست است.
او که در فصل گذشــته  ۲۱گل ،از جملــه  2گل در فینال لیگ
قهرمانان ،برای رئال به ثمر رسانده بود ،جایی در بین این  ۵۵نفر
دوشنبه شب در ادامه لیگ ملتهای اروپا ،تیم ملی فوتبال پرتغال با یک
گل تیم ملی ایتالیا را شکست داد .پرتغالیها در غیاب رونالدو به چنین
پیروزی بزرگی رســیدند .در این دیدار یک اتفاق ویژه دیگر هم برای
پرتغالیها رقم خورد و آن هم صد تایی شدن پهپه مدافع این تیم است.
پهپه با حضور در دیدار با ایتالیا برای صدمین بار برای تیم ملی فوتبال
پرتغال به میدان رفت .او به دلیل سبک بازی و خطاهای بیش از اندازه
به بداخالقترین مدافع دنیا مشهور است.

پرســپولیس با رای کمیته انضباطی به دلیل کنارهگیری استقالل از
حضور در دیدار سوپرجام قهرمان این مسابقات لقب گرفت .جام
قهرمانی این مســابقه تهیه شده و قرار است بعد از محرم و صفر
به پرسپولیس اهدا شود .برانکو که دیروز برای نشست خبری به
ســازمان لیگ رفته بود با این جام عکس یادگاری گرفت .حجتا...
بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ اعالم کرد اگر مصادف با
محرم نبود ،جام به پرســپولیس اهدا میشد اما این اتفاق با توجه
به احترام به ایام محرم و صفر به پایان این  2ماه موکول شد.

ندارد .گونزالو هیگواین ،مهاجم آرژانتینی یوونتوس که فصل قبل
 ۲۳گل در تمامی رقابتها برای بیانکونری به ثمر رساند نیز دیگر
غایب این فهرست است اما همتیمی کروات وی ،ماریو مانژوکیچ
بعد از غیبتی  ۵ســاله به فهرست نامزدهای اولیه بازگشته است.
محمد صالح و ســادیو مانه ،مهاجمان مصری و سنگالی لیورپول
برای نخســتین بار در این فهرست قرار گرفتهاند .کریس رونالدو
نیز برای پانزدهمین سال (چهاردمین سال متوالی) حضور در این
فهرست را تجربه میکند .زالتان ایبراهیموویچ که در ابتدای سال
 ۲۰۱۸به آمریکا و لسآنجلس گلکسی پیوسته بود ،برای اولین بار
در ۱۲سال اخیر در این فهرست حضور ندارد .رحیم استرلینگ و
سرخیو آگرو از منچسترسیتی نیز جایی در بین نامزدها نیافتهاند.

آتزوری بدون حتی یک بازیکن از یووه

آزمون و خطای
بیثمر مانچو

تیم ملــی ایتالیــا در دومین
بــازیاش در لیــگ ملتهای
اروپا درحالــی با یک گل بــه پرتغال باخت
کــه اتفاقــی کمنظیــر رخ داد .در این بازی
هیچیک از بازیکنان تیم یوونتوس در ترکیب
آتزوری به میدان نرفتنــد؛ اتفاقی که در20
ســال گذشته بیســابقه بود .از  2دهه پیش
تا همین دوشــنبه شب ســابقه نداشت که
الجوردیپوشــان در یک بازی رسمی بدون
حتی یــک بازیکــن از بانوی پیــر به زمین
مســابقه بروند اما روبرتو مانچینی ،سرمربی
جدید این اتفاق را رقــم زد .ایتالیا برای این
بازی بــا ترکیب اصلی متشــکل از دوناروما،
التــزاری ،کالــدارا ،رومانیولــی ،کریشــیتو
(دومنیکــو ،)74کریســتانته (بلوتــی ،)79
جورجینیو ،بوناونتورا ،زازا ،ایموبیله (براردی
 )59و کیــهزا به میدان رفت .دلیل اصلی که
مانچو تیمش را بــا چنین ترکیبی به میدان
فرستاد ،تســت بازیکنانش برای آزمونهای
بزرگ بعدی از جملــه مقدماتی یورو 2020
اســت و به همین دلیــل او  9بازیکن از10
بازیکنــی که در ترکیب آتــزوری برای بازی
قبلیاش مقابل لهســتان به میدان رفتند را
تغییر داد .بازیکنانــی که مقابل پرتغال بازی

کردند ،از تیمهای میالن ،رم ،تورینو ،التزیو،
فیورنتینــا ،اســپال ،جنوا و چلســی بودند.
آخرین باری که ایتالیا بدون حتی یک بازیکن
یوونتوسی در ترکیب اصلیاش به زمین رفته
بود به ماه ژوئن  1998بــاز میگردد .مانچو
پیش از بازی اعالم کــرده بود در این مقطع
ابتدایی فصل نمیخواهد به بازیکنانش فشار
بیاورد و به فاصلــه  3روز از آنها در  2بازی
استفاده کند .بنابراین کل ترکیب اصلی ایتالیا
نســبت به بازی با لهســتان تغییر کرده بود.
در قلــب خط دفاعی بهجــای زوج باتجربه و
مطمئن بیانکونری ،یعنی جورجیو کیلینی و
لئوناردو بونوچی 2 ،مدافع جوان میالن ،السیو
رومانیولی و ماتیا کالدارا بازی میکردند .این
زوج جوان میتوانند آینده خط دفاعی ایتالیا
باشــند ،ولی هنوز برای رســیدن به چنین
جایگاهــی راه زیادی در پیش دارند .در خط
حملــه فدریکو کیهزا از ابتــدا به زمین رفته
بود؛ ســتاره 20ســاله فیورنتینا که در بازی
قبلی مقابل لهســتان بعد از اینکه به زمین
آمد جان تازهای به آتــزوری داد و درنهایت
یــک پنالتی برای تیمش گرفــت تا ایتالیا از
شکســت خانگی نجــات پیدا کنــد .اما قرار
دادن کیهزا کنار سیمونه زازا و چیرو ایموبیله

تقسیم غنایم رونالدو در رئالمادرید
زینالدین زیدان وعده داده به زودی به دنیای فوتبال برمیگردد
و ســرمربیگری یک تیم را برعهده خواهد گرفت .البته او هنوز
ســرمربی تیمی نشده و حاال که کار خاصی ندارد از تعطیالت خود
اســتفاده میکند .آخریــن بار او به همراه همســرش در یکی از
مراکز خرید پاریس رویت شــد .چهره خسته زیدان نشان میداد
از خریدهای همسرش کامال کالفه شده است!

مسوت اوزیل (آرسنال) و تیاگو آلکانتارا (بایرنمونیخ) 2 ،هافبک
صاحبنامی هســتند که جایــی در بیــن  ۱۵هافبک منتخب
نداشــتهاند .این درحالی است که پل پوگبا و نمانیا ماتیچ هر دو
از منچستریونایتد در این فهرست قرار گرفتهاند .آندرس اینیستا
بازیکن تازهوارد ویسل کوبه ژاپن نیز در بین هافبکهای منتخب
حضور دارد .لئوناردو بونوچی ،مدافع ســابق میالن که بعد از یک
فصل ناامیدکننده در سنســیرو مجددا به یوونتوس بازگشت ،در
بین۲۰مدافع این فهرست قرار نگرفته است .این در شرایطی است
که در بین مدافعان نام  ۸بازیکن برای نخســتین بار به چشــم
میخورد از جمله یری مینا ،ویرجیل فندایک ،یاشــوا کیمیش،
بنجامین پاوارد ،دژان الورن و کایرن تریپیر.

روزنامه مارکای اسپانیا خبر داد که رفتن کریستیانو رونالدو ،ستاره پرتغالی
از رئالمادرید به یوونتوس به نفع بســیاری از بازیکنان رئال شد و به نوعی
امتیازهای کریس در کهکشــانیها میان بازیکنان تقســیم شــد .سرخیو
راموس ،کاپیتان رئال پس از رفتن کریس پنالتیزن اول قوهای سفید شد
و با استفاده از این جایگاه ،در این فصل  3گل از روی نقطه پنالتی زد .کریم
بنزما دومین بازیکنی اســت که با رفتن کریس نفع برد .با جدایی ســتاره
پرتغالی ،بنزما به عنوان کاپیتان ســوم رئال انتخاب شد .گرت بیل ،ستاره
ولزی رئال با جدایی کریس به پردرآمدترین بازیکن کهکشــانیها تبدیل شد .با وجود کریس جوایز
فردی به دیگر بازیکنان نمیرســید ولی با رفتن او لوکا مودریچ ،ستاره کروات رئال به عنوان بهترین
بازیکن سال اروپا انتخاب شد و اکنون نیز برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فیفا با رونالدو رقابت
میکند BBC .خط حمله مشهور رئال با جدایی کریس به  BBAتبدیل شده است و مارکو آسنسیو
به مثلث آتشین رئالیها به جای کریس اضافه شده است.

برنامه
دوستانه ملی
کلمبیا – آرژانتین
اکوادور – گواتماال
آمریکا – مکزیک
السالوادور – برزیل
پاناما – ونزوئال
که صرفا مهاجمان مرکزی هســتند فرصت
تعویض پســت و جابهجا شــدن در زمین را
از کیــهزا گرفته بود ،نکتــهای که مهمترین
عامل درخشش او در جمع ویوالست .مشکل
بزرگ ایتالیا اما خــط میانی بود .جورجینیو
در مرکز این خط بــا وجود تمام قدرتش در
پاســوری و بازیسازی ،تاثیر اندکی در جریان
بازی داشــت و دلیلش  2هافبــک کنارش،
بریان کریســتانته و جاکومو بوناونتورا بودند،
هافبکهایــی که موفق نمیشــدند به اندازه
کافی توپ را از حریف پــس بگیرند و آن را
به جورجینیو بســپارند .فوتبالی که مانچینی
بــرای تیمــش در این بــازی در نظر گرفته
بود ،هرگز اجرا نشــد و تاکتیکهای او تا حد
زیادی قابل درک نبود .ایــن تیم نه رویکرد
مشخصی در زمین داشت و نه خالقیت الزم
برای پیــروزی .اما واقعا مانچو چه گزینههای
دیگــری برای خط میانی تیمش دارد؟ مارکو
وراتــی سالهاســت در پاریســنژرمن نام
خودش را به عنوان یک هافبک میانی درجه
یک به ثبت رسانده .مسئله اینجاست که او

تا به حال نمایشــی حتی نزدیک سطحی که
برای باشگاهش بازی میکند را برای تیم ملی
نداشــته .فدریکو برناردسکی هم که میتواند
یک پســت عقبتر از یک وینگر و تقریبا در
نقش شماره  10بازی کند ،هنوز در یوونتوس
هم بازیکن ثابتی نشده و با اینکه در  2بازی
اخیر جلوتر از پائولو دیباال و داگالس کاســتا
در ترکیب اصلی قرار گرفتــه ،راه زیادی در
پیش دارد تا خــودش را صددرصد به مکس
آلگری به عنوان گزینه اول به اثبات برســاند.
حتی اگر فرض کنیم مانچینی موفق شود از
پتانسیل باالی مثلث هجومی ماریو بالوتلی و
لورنزو اینسینیه و خود کیهزا در سطحی باال
استفاده ببرد این تیم هنوز مشکلی بزرگ در
خط میانی دارد ،مشــکلی که حتی با داشتن
یک شماره10کالســیک هم حل نمیشــود.
ایتالیا درحال حاضر یک مارکیسیوی در اوج
میخواهد ،هافبکی کــه بین خطوط بازیو
دفــاع و حمله تیمش را به هــم وصل کند.
تا وقتی آتزوری چنین مهــرهای پیدا نکرده
مشکالت مانچو حل نخواهد شد.

پاسخ تیته به ترامپ
پس از شــوخی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درخصوص فوتبال برزیل
ســرمربی سلســائو پاســخ ترامپ را داد .رئیسجمهور آمریــکا در دیدار با
اینفانتینو رئیس فیفا ،با حذف برزیل از جامجهانی شوخی کرد و در مواجهه
با پرسش یک خبرنگار برزیلی گفت« :فوتبال کشور شما اخیرا دچار مشکل
شده اســت!» تیته سرمربی تیم ملی برزیل در نشست خبری پیش از دیدار
این تیم مقابل الســالوادور در واکنش به این صحبت گفت« :پاســخ من به
ترامپ این است که ما  5قهرمانی جامجهانی داریم .از نظر تاریخی بهتر است
او این را بداند!» ســرمربی تیم ملی برزیل درمورد انتقادات مطرح شده علیه نیمار و عملکرد نهچندان
خوب او در جامجهانی  2018اظهار داشــت« :همه رکوردها مهم هســتند .فکر میکنم ورزشکاران به
دنبال کسب رکورد هستند و این عامل باعث شناخته شدن آنها میشود .شناخته شدن ،رشد کردن،
ســتاره بودن و مهارت داشتن گناه نیســت .فهمیدن اشتباهات ،بخشی از پیشرفت است .من از کسی
دفاع نمیکنم ،بلکه این فرصت را به بازیکنان میدهم که رشد کنند».

برنامهریزی یوفا برای معرفی تورنمنتی جدید
تیم ملی فوتبال فرانســه در لیگ ملتهای اروپا  -2یک تیم ملی فوتبال
هلند را به سختی شکست داد .میزان حضور تماشاگران در این دیدار و
گ ملتهای اروپا که جدیدترین تورنمنت دنیای
سایر دیدارها نشان دا د لی 
فوتبال است ،به سرعت به محبوبیت باالیی دست یافته است .در دیدار
فرانسه و هلند نیز حضور تماشاگران چشمگیر ب ه نظر میرسید .پس از
سوت پایان این مسابقه که با برتری فرانسویها همراه بود ،بازیکنان این
تیم به سمت تماشاگران رفتند .در اینمیان ذوقزدگی بیش از اندازه یک
کودک بابت مالقات نزدیک با امباپه بسیار موردتوجه قرار گرفته است.

اتحادیــه فوتبال اروپا تایید کــرد که به دنبال
معرفی تورنمنت سومی در رقابتهای باشگاهی
اروپا اســت .آنــدره آنیلــی ،رئیــس اتحادیه
باشــگاههای اروپایی در نشســت این اتحادیه
بهطور رســمی اعــام کرد که طــرح معرفی
تورنمنت باشگاهی جدید در سطح اروپا در حال
بررسی توسط اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) است.
رئیس باشــگاه یوونتوس در این خصوص گفت:
«چراغ سبز برای راهاندازی تورنمنت سومی در
سطح فوتبال باشــگاهی اروپا داده شده و تنها
تاییدیه کمیته اجرایی یوفا باقی مانده که بر این

لیگ ملتهای اروپا
پرتغال یک – ایتالیا صفر
سوئد  – 2ترکیه 3
اسکاتلند  – 2آلبانی صفر
صربستان  – 2رومانی 2
مونتهنگرو  – 2لیتوانی صفر
آندورا یک – قزاقستان یک
کوزوو  – 2جزایر فارو صفر
مالت یک – آذربایجان یک
دوستانه ملی
کامبوج یک – مالزی 3
قرقیزستان  – 2سوریه یک
کویت  – 2عراق 2
روسیه  – 5جمهوری چک یک
بحرین صفر – چین صفر
عربستان سعودی  – 2بولیوی 2

اساس تعداد مجموع تیمهای شرکتکننده در
ایــن  3تورنمنت از فصل  2021-22به  96تیم
خواهد رسید ».نشــریه بیلد آلمان پیش از این
خبر داده بود که اتحادیــه فوتبال اروپا در نظر
دارد تورنمنتی جدید به  2تورنمنت باشــگاهی
فعلی خود یعنی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا
اضافه کند .براســاس گزارش این نشریه آلمانی
یوفا میخواهد لیگ اروپــا را از  48تیم به 32
تیم کاهش دهــد و  16تیم باقــی مانده را به
تورنمنتی جدید که هنوز نامش مشخص نشده،
انتقال دهد و 16تیم دیگر هم به این تورنمنت

اضافه خواهند شــد .طبق گزارش نشریه بیلد،
هنوز معیاری برای کســب جواز حضور در این
تورنمنت از ســوی باشگاهها مشخص نشده ،اما
ظاهرا این رقابتها مانند رقابتهای جام در جام
(جام برندگان جام) اروپا خواهد بود که فرصت
بهتر دیده شــدن را برای آن دسته از تیمهایی
کــه در رقابتهــای داخلی قهرمــان جامهای
حذفی میشــوند ،فراهم میکند .آخرین دوره
رقابتهای جامدرجام اروپا ســال  1999برگزار
شد که در فینال آن التزیو  - 2یک رئال مایورکا
را شکست داد و قهرمان شد.

سوژه
پوگبا و دیباال معاوضه میشوند؟

طبــق ادعــای کالچومرکاتــو مدتهاســت
منچستریونایتد در لیست خریدش پائولو دیباال،
مهاجم آرژانتینی و جوان یووه را دارد و ســران
باشگاه دوست دارند او را به خدمت بگیرند .اما
در جذب این بازیکن ناتوان هســتند و یووه هم
به راحتی حاضر به فروش او نیســت .از طرفی
چندی پیش اعالم شــد پل پوگبــا که اوضاع
خوبــی در یونایتد نــدارد و احتمال جداییاش
زیاد اســت ،از زمانی که کریســتیانو رونالدو به
یوونتوس ،تیم ســابق او بازگشته ،دوست دارد
دوبــاره در تورین و درکنــار رونالدو بازی کند.
به همین دلیل مطبوعات ایتالیا خبر از تصمیم
یونایتد برای پیشــنهاد معاوضه پوگبا و دیباال
دادنــد .این درحالی اســت که بارســلونا ،تیم
قدرتمند اسپانیایی مدتی طوالنی است که برای
خرید پوگبا پافشاری میکند و در تابستان هم
این تیم انگلیسی بود که حاضر به مذاکره برای
فروش او نشده بود.

گزارش
کورتووا بهترین خرید تابستانی

مرجع نظارتی فوتبال  CIESبا محاسبه قیمت
عادالنه بازیکنان ترانســفر شده در این تابستان،
تالش کرده بررسی کند کدامیک از باشگاهها در
پرداخت پول ســود کردهاند و کدام باشگاهها با
پرداخت مبلغی بیش از ارزش واقعی یک بازیکن،
متحمل ضرر شدهاند .در بخش بهترین خریدها،
رئالمادرید بیشــترین ســود را داشــته است.
کهکشانیها برای خرید کورتووا  ۴۰میلیون یورو
هزینه کردند درحالی که  CIESقیمت واقعی او
را  ۶۲،۶میلیون یورو ارزیابی کرده است .اتلتیکو
نیز برای جذب رودریگو هرناندز  ۲۵میلیون یورو
به ویارئال پرداخت کرد ،درحالی که ارزش واقعی
او  ۴۶،۹میلیون یورو برآورد شــده است .نفرات
بعدی به این شرح هستند -۳ :برایان کریستانته
(آتاالنتــا به رم)؛ هزینه ۳۰ :میلیون یورو /ارزش
واقعی ۴۹،۴ :میلیون یورو -۴ ،فابینیو (موناکو به
لیورپول)؛ هزینه ۵۵ :میلیون یورو /ارزش واقعی:
 ۷۳،۸میلیون یورو -۵ ،کلمنت لنگلت (ســویا
به بارســلونا)؛ هزینه ۳۵ :میلیــون یورو /ارزش
واقعی ۴۹،۲ :میلیون یــورو -۶ ،راجا ناینگوالن
(رم به اینتــر)؛ هزینه ۴۰:میلیــون یورو/ارزش
واقعــی ۵۲،۹ :میلیون یــورو -۷ ،لوکاس توریرا
(ســامپدوریا به آرســنال)؛ هزینه ۳۰ :میلیون
یورو/ارزش واقعی ۴۱،۹ :میلیون یورو.

