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دعوای مربی و شاگرد باال گرفت

یوونتوس در دیدار مقابل فروسینونه به پیروزی -3صفر رسید تا
مقتدرانه به صدرنشــینی خود در سری آ ادامه دهد .در این بازی
کریس رونالدو گل ســوم بازی را به ثمر رساند و دیباال هم پس از
مدتی دوری از یووه در ترکیب اصلی قرار گرفت .کریس پس از به
ثمر رساندن گل ،بار دیگر به سبک خوشحالی پس از گل دیباال این
بار مقابل او شادمانی کرد تا به نوعی باز هم از این بازیکن آرژانتینی
حمایت کرده باشد.

کریم بنزما ،مهاجم فرانســوی رئالمادرید به خاطر عملکرد خوبش در
ماه گذشته از سوی هواداران به عنوان بازیکن ماه رئال انتخاب شد .بنزما
در ماه گذشته  8بازی برای رئال در رقابتهای مختلف انجام داد که در
این دیدارها موفق شد  6گل به ثمر برساند.

چارلــس واتس ،خبرنگار انگلیســی با انتشــار تصویــری از بازیکنان تیم
باتهبوریسوف بالروس در ســاعت  8صبح هنگام خوردن همبرگر پس
از شکست آرســنال در دور رفت مرحله یکشانزدهم نهایی لیگ اروپا
نوشت« :هیچ چیزی بدتر از پاشیدن نمک روی زخم نیست زمانی که شما
کنار الکساندر گلب(بازیکن تیم باته بوریسوف بالروس) بنشینید و ببینید
شکست آرسنال را با خوردن همبرگر در ساعت  8صبح جشن میگیرند!»

باشگاه آرسنال از نظر مالی تحت فشار قرار دارد و حقوق سنگین
مســوت اوزیل با هفتهای  350هزار پوند یکی از مشکالتی است
که این باشگاه قصد دارد هرچه سریعتر برای حل آن اقدام کند.
آرســنال برای حل مشــکل میخواهد اوزیل را به عنوان بازیکن
قرضــی به تیم دیگری واگذار کند ،به خصوص با توجه به اینکه
در فصل جاری تعداد بازیهای اوزیل با پیراهن آرسنال از تعداد
غیبتهای او کمتر بوده است .از سوی دیگر اونای امری ،سرمربی
توپچیها هم به صراحت اعالم کرده که اوزیل در برنامههای آینده
او جایــی ندارد .اما اوزیل با انتقــال قرضی خود مخالفت کرده و
این باعث ناراحتی مدیران آرســنال شده است .اینکه پنجشنبه
شب در حالیکه همتیمیهای اوزیل به بالروس سفر کرده بودند

جنگ اوزیل و امری علنیتر از همیشه

تا مقابل باته بوریســوف تحقیر شــوند ،حضور نداشتن اوزیل در
لندن که بیشترین دستمزد را بین بازیکنان تیم میگیرد ،از عمق
مشکالت آرسنال با این ستاره آلمانی خبر میدهد .تالش آرسنال
برای پیدا کردن باشــگاه برای اوزیل آغاز شــده ولی این باشگاه
اعالم کرده به دلیل دستمزد باالی اوزیل پیدا کردن تیم برای او
کار دشواری است .کمتر باشگاهی حاضر است عالوه بر پرداخت
هزینه انتقال اوزیل دســتمزد ســاالنه او که بالغ بر  18میلیون
پوند میشــود را بپردازد .یکی از گزینههای آرسنال این است که
در صورت انتقال اوزیل به باشــگاهی دیگــر ،توپچیها حاضرند
هر ماه درصدی از دســتمزد او را پرداخــت کنند .اما دیلیمیل
میگوید اوزیل مایل نیســت ورزشگاه امارات را به صورت موقتی

ترک کند و قصد دارد در تابســتان آینده بــا قراردادی دائمی از
آرسنال برود .دیلیمیل میگوید اوزیل در ماه ژانویه با تالشهای
پاریســنژرمن برای انتقالش به پاریس مخالفت کرده است .به
گزارش این روزنامه ترجیح اول اوزیل ماندن در آرســنال اســت
چراکه او به زندگی در لندن عادت کرده و مایل به جدایی از این
شهر نیســت .اما اونای امری به هیئتمدیره آرسنال تاکید کرده
کــه اوزیل در برنامههای آینده او هیچ جایگاهی ندارد .به گزارش
دیلیمیل ،بازیکنان آرسنال معتقدند رابطه سرد امری و اوزیل به
رابطه پرتنش مربی اسپانیایی با نیمار در پاریسنژرمن شباهت
دارد و امری به دلیل تجربه تلخی که از رابطهاش با نیمار داشــته
نسبت به ستارههایی مثل او و اوزیل نظر منفی پیدا کرده است.

زنگ خطر برای دورتموند
زنبورهای وســتفالن در  ۴بازی
گذشــته خود نه تنها موفق به
کسب پیروزی نشــدهاند بلکه در مجموع ۱۰
گل دریافت کردهاند .شاگردان فاوره از شرایط
آرمانی چند هفته پیش خود فاصله گرفتهاند و
چه در بوندسلیگا و چــه لیگ قهرمانان اروپا
نتایج ضعیفی کســب کردهانــد .دورتموند در
بازی مقابل هوفنهایــم در  ۱۵دقیقه پایانی با
دریافت  ۳گل بازی برده را با تســاوی تعویض
کرد ،مقابل وردربرمن از جام حذفی آلمان کنار
رفــت و حاال در لیگ ،بایــرن را در  ۲امتیازی
خودش میبیند .به ایــن ناکامیها باخت –3
صفر مقابــل تاتنهــام در چمپیونزلیگ را هم
اضافه کنید تا عمق فاجعه بیشــتر مشــخص
شــود .در این مطلب به بررســی دالیل افت
زردپوشان میپردازیم.
جای خالی مارکو رویس
دورتموند در حال حاضــر بدون حضور مارکو
رویس تیم چندان خطرناکی نشان نداده است.
کاپیتان دورتموند تا پیش از مصدومیت خود با
به ثمر رساندن  17گل و ارسال  11پاس منجر
به گل ،فصلی رویایی را سپری کرده بود .رویس

رونالدو و اهمیتی
که برای یوونتوس
دارد

اللیگا
ایبار  – 2ختافه 2
سری آ
یوونتوس  – 3فروسینونه صفر
بوندسلیگا
آگزبورگ  – 2بایرنمونیخ 3
لوشامپیونا
نیمس  – 2دیژون صفر
لیون  – 2گنگام یک
جام حذفی انگلیس
کویینزپارک صفر – واتفورد یک

برنامه

به بهانه عملکرد ضعیف زنبورها در چند بازی اخیر

بیتردید بهترین بازیکن این فصل از رقابتهای
بوندسلیگا بوده است .او نشان داده که توانایی
هدایت و رهبری تیمی جوان و با انگیزه را دارد.
مارکو رویــس در دیدار مقابل وردربرمن دچار
مصدومیت شد و به همین دلیل  2دیدار بعدی
این تیم مقابل هوفنهایم و تاتنهام را از دســت
داد و به احتمال زیــاد در بازی بعدی تیمش
مقابل نورنبرگ نیز حضور نخواهد داشت.
سیستم بازی
سرمربی سوئیسی دورتموند برای پیاده کردن
سیســتم خود در زمین به بازیکنانی سریع و
چابک نیــاز دارد که بتوانند بــه جریان بازی
سرعت ببخشــند .اما به طور معمول سیستم
بــازی شــاگردان فــاوره در تقابل بــا دفاعی
مســتحکم با مشــکل مواجه خواهد شد؛ به
خصوص در نبردهای  2نفره ،بازیکنان این تیم
در فاز تهاجمــی در مقابل چنین خط دفاعی
مســتحکمی حرفی بــرای گفتــن ندارند .در
بوندسلیگا با توجه به سیســتم بازی تیمهای
حاضــر در ایــن رقابتها ،دورتمونــد تاکنون
با مشــکل خاصی روبهرو نشــده بــود اما در
رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا شاگردان لوسین

اسکوربورد

فاوره در روز بسیار خوب خود میتوانند با توجه
به فلسفه فوتبالی حاکم بر این تیم بر حریفان
خود تسلط پیدا کنند.
مصدومیت مدافعان کلیدی
از ســالهای گذشــته خط دفاعی دورتموند
همواره یکی از مشــکالت اصلی این تیم بوده
و حتی توماس توخل و پتر بوش ســرمربیان
قبلی موفق به رفع این اشــکال نشده بودند اما
به نظر میرسد فاوره سرانجام موفق به رفع این
مشکل شده و مانوئل آکانجی و اکسل زاگادو،
 2مدافع میانــی این تیم با کمک ســرمربی
سوئیسی اســتحکام خط دفاعی زردپوشان را
افزایــش دادند .آکانجــی در حال حاضر دچار
آسیبدیدگی شده و زاگادو در دقیقه  ۷۷بازی
مقابل تاتنهام به دلیــل مصدومیت مجبور به
ترک میدان شــد ۲ .گل حریف هم بعد از این
اتفاق به ثمر رسید .لوسین فاوره از جانشینان

چندان مطمئنی برای پست دفاع آخر برخوردار
نیســت و عمر توپراک به عنوان مدافع میانی
از ســرعت الزم جهت جانشــینی یکی از این
۲مدافع بیبهره است.
آفت بیتجربگی
میانگین ســنی بازیکنان اصلــی دورتموند در
دیــدار مقابــل تاتنهام  ۲۳.۸ســال بود که ۳
سال از میانگین ســنی بازیکنان حریف کمتر
بود .همین موضوع میتواند سبب رقم خوردن
تفاوتی بزرگ شــود .در واقع شاگردان لوسین
فــاوره برای بــازی کردن در باالترین ســطح
رقابتهــای باشــگاهی هنــوز از تجربه الزم
برخوردار نیســتند .دورتموند در این فصل در
همــه بازیها تیمی مســلط و برتر نبوده و در
برخــی از دیدارها با برخورداری از چاشــنی
شــانس و زدن گل در وقتهای اضافی موفق
به کسب پیروزی شده است.

کریس رونالدو با عملکردی که در بازی روز جمعه مقابل فروسینونه داشت توانست یک بار دیگر به رکوردی که پیش از این  2بار به آن دست
یافته بود ،برسد .او توانست یک گل بزند و یک پاس گل بدهد .او به پائولو دیباال پاس گل داد و گل سوم تیمش را هم زد .این دومین بار است
که این بازیکن توانسته در دوران بازی کردنش در  ۳بازی پشت سر هم ،هم گل بزند و هم پاس گل بدهد .آخرین بار که او به این آمار رسیده
بود نوامبر سال  ۲۰۱۴بود؛ زمانی که هنوز در رئالمادرید بازی میکرد .رونالدو گل شماره  ۱۹خودش را به ثمر رساند تا در صدر جدول بهترین
گلزنان ســری آ قرار بگیرد و از طرفی در جدول ردهبندی بازیکنانی که بیشــترین پاس گل دادهاند هم او با  ۸پاس گل در صدر جدول است.
کریس همچنین در  ۲۷گل تیمش در سری آ نقش داشته که این تعداد  ۵۲درصد از کل گلهای زده تیمش در این رقابتهاست.

اللیگا
رئالمادرید – خیرونا
والنسیا – اسپانیول
ویارئال – سویا
بتیس – آالوس
سری آ
اسپال – فیورنتینا
اودینزه – کیهوو
جنوا – التزیو
امپولی – ساسولو
اینتر – سامپدوریا
ناپولی – تورینو
بوندسلیگا
فرانکفورت – مونشنگالدباخ
لورکوزن – دوسلدورف
جام حذفی انگلیس
بریستول سیتی – ولورهمپتون
سوانسی – برنتفورد
دانکستر – کریستال پاالس

سوژه
تمدید والورده با بارسلونا

ارنســتو والورده فصل آینده هم ســرمربی تیم
فوتبال بارســلونا خواهــد بــود .او روز جمعه
قــراردادش را تمدید کرد .ارنســتو والورده در
نشســت خبری دیروز خودش دربــاره تمدید
قراردادش با بارســلونا تا ســال  ۲۰۲۰صحبت
کرد« :یک مربی برای اینکه به مدت  ۴ســال
در بارسا بماند باید جام ببرد ،راه دیگری وجود
ندارد .وظیفه ما بردن جام است و من در جریان
این موضوع هســتم .در مربیگری هم مثل هر
شــغل دیگری اگر قراردادتان تمدید شود بدین
معنی است که کار را خوب انجام دادید».

