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اوزیل ،ستاره گمشده

این اولین عکسی است که یورگن کلوپ در آنفیلد ثبت کرد .سال
 ۲۰۱۵در چنیــن روزی بود که مرد آلمانی هدایت لیورپول را بر
عهده گرفت و از آنجا بود که تاریخســازی آغاز شــد و هنوز هم
ادامه دارد.

اینطــور که منابع معتبر ایتالیایی میگویند بــه طرز عجیب کار مارک و
جامپائولو در میالن تمام شده و به زودی برکنار میشود تا پیولی هدایت
تیم را بر عهده بگیرد؛ انتخابی که هیچکس آن را قبول ندارد!

عملکــرد اولــه گونــار
ســـولسـشــــــــر در
منچستریونایتد به عنوان
مربــی موقــت در فصــل
گذشته و ســرمربی تیم در
فصــل فعلی را مشــاهده
میکنیــد .انــگار مدیــران
باشــگاه نبایــد عنــوان
موقتــی را به اصلی تبدیل
میکردند.

 ۱۰ســال قبــل کــه
کریســتیانو رونالــدو بــه
رئالمادریــد پیوســت مثل االن ماشــین
گلزنی نبود .مهاجم فعلی یوونتوس ،آن
زمان در پست وینگر راست بازی میکرد
و پس از سپری کردن یک فصل با مانوئل
پیگرینی در زمان حضور خوزه مورینیو به
پســت وینگر چپ برده شــد .البته وینگر
م نوک تیم
چپــی که با فضاســازی مهاج 
عمال تبدیل به تارگت خط حمله میشد.
آقــای خاص توانایی رونالدو در گلزنی را
کشــف کرد و به آن پر و بال داد .البته که
در این راه او از ابزارهای خارقالعادهای
هم بهره میبرد؛ آنخل دیماریا و مسوت
اوزیــل که نقش دومی از اولی و شــاید از
تمــام همبازیــان کریــس پررنگتــر بود.
پاس گلهای بینظیر و پرتعداد اوزیل او
را در زمره خاصترین هافبکهای جهان
قــرار میداد .البته که کریســتیانو بعد از
رفتن اوزیل هم مســیر را به تنهایی ادامه
داد اما نمو (لقبی که کاســیاس به اوزیل
داده بــود) دیگــر گم شــد و جســتوجو
برای یافتنش بیفایده بود.
انتقال ناکام
روزی که اوزیل به عنوانگرانترین خرید
تاریخ آرســنال بــه این تیم پیوســت همه
طرفــداران از ایــن خوشــحال بودنــد که
آرســن ونگر دست از خساســت برداشته

در جستوجوی مسوت!

و شــمال لندن بار دیگر محل درخشــش
ســتارههای بزرگ دنیای فوتبال خواهد
بود .اوزیل هم به عنوان یکی از بهترینها
در دنیا با قدرت کار را استارت زد .او وزن
خــط میانی توپچیها را باال برده بود .اما
مشــکل اینجــا بود کــه تنها با یــک اوزیل
 ۴۲میلیــون پونــدی نمیتــوان قهرمان
لیگ برتر شد .آن زمان تیمهای پرستاره
در حال رشــد بودند و کار آرســنال برای
باال ماندن بسیار دشــوار مینمود .شاید
همیــن هــم انگیــزه مســوت را کشــت.
بازیکنــی کــه نشــان داده بینهایــت از
محیــط پیرامون خــود تاثیرپذیر اســت و
البتــه رگههایــی از بیخیالــی را هــم در
خود دارد .همین هم کار دســت ا و و تیم
داد تــا حدی کــه بازیکنی که در آســتانه

آلگری گزینه یونایتد و تاتنهام
 2تیم منچستریونایتد و تاتنهام در این فصل نتوانستهاند عملکرد خوبی داشته باشند .تاتنهام
بعد از حذف از جام اتحادیه برابر کالچستر و شکستهایی برابر بایرنمونیخ در لیگ قهرمانان
و چندین نتیجه ضعیف در لیگ برتر از شــرایط خوب فصل قبل خیلی فاصله گرفته اســت.
همچنین منچستریونایتد نیز همچنان در شرایط افول بسر میبرد و شکست برابر نیوکاسل
صبر هواداران این تیم را لبریز کرده اســت .شــاید بازی حســاس بــا لیورپول آخرین فرصت
مســئوالن یونایتد به سولسشر باشــد و از هماکنون زمزمههایی مبنی بر حضور ماسیمیلیانو
آلگری در یکی از این  2تیم شــنیده میشــود .آلگری بعد از چندین ســال قهرمانی در لیگ
ایتالیا و ناکامی در لیگ قهرمانان از یووه جدا شــد و اکنون بدون تیم اســت .گفته میشــود
آلگری مورد تایید فرگوسن است و سرمربی پرافتخار سابق یونایتد ،این مربی ایتالیایی را یک
تکنسین قوی میداند که توانایی اثرگذاری باالیی در تیم یونایتد خواهد داشت.

شکســتن رکــورد تعــداد پــاس گلهای
یک فصل لیگ برتر بود ،کمکم تا آخرین
روزهای حضور ونگر روی نیمکت باوجود
اینکــه  ۹۰دقیقه در زمین بازی میکرد
هیــچ حرکــت مفیــدی انجام نمــیداد و
فقط نان اسمش را میخورد .مشکل هم
یکــی دو تا نبــود .از آنجایی کــه پروژه آن
زمان توپچیها ،ملیپوش سابق تیم ملی
آلمــان را راضــی نمیکرد ،آرســنالیها
بــرای راضــی کردن بــه تمدید قــرارداد،
یــک دســتمزد تاریخــی بــه او پیشــنهاد
دادند 350 .هزار پوند در هفته که هنوز
هــم جــزو باالتریــن پرداختیهــای یــک
باشگاه لیگ برتری به بازیکنانش است.
نتیجــه اما چه بود؟ افــت کیفیت اوزیل و
نمایشهای دوستنداشتنی او.

افتضاح اسپانیایی
با آمــدن اونای امری انتظــار میرفت که
این ســرمربی اســپانیایی بتواند اوزیل را
دوباره احیا کند .ســبک بــازی مبتنی بر
پاســکاری همراه با ســرعتی که تیمهای
تحت نظر امری بازی میکردند ،خوراک
فوتبال فانتزی اوزیل بود .باز هم در ابتدا
اوضاع خوب بود اما ناگهان ورق برگشت.
امــری بازیکنی کــه در کارهــای تدافعی
شــرکت نمیکنــد ،در بازیهــای بزرگ
محــو اســت و معموال ســرعت خط حمله
را میگیــرد را نمیخواســت ،هنــوز هم
نمیخواهــد .بنابراین اوزیــل به نیمکت
رفت؛ اتفاقی که سابقه نداشت و بسیاری
آن را نشــدنی میدانستند .اما شد و این
فصل بیشتر هم شده است .او در  9بازی
اخیر آرســنال از  810دقیقه ممکن تنها
 142دقیقه به میدان رفته؛ برابر واتفورد
و ناتینگهامفارست .اوزیل مقابل استون
ویــا و تاتنهــام  90دقیقــه روی نیمکت
نشســت و برابــر لیورپــول ،فرانکفورت،
منچســتریونایتد ،اســتانداردلیژ و
بورنموث حتی در فهرســت  18نفره هم
نبــود .مگــر میشــود اوزیل در فهرســت
نباشد؟ اما حاال این موضوع شدنی است
و از آن بازیکــن خوشتکنیک که رونالدو
منتظر پاسهــای نابش بود ،تنها یک نام
باقی مانده است.

محرومیت پالتینی تمام شد
میشــل پالتینی ،رئیس ســابق یوفا در ســال  ۲۰۱۶قصد داشت جانشــین سپ بالتر در
فیفا شــود ولی برمال شــدن تخلفات زیادی که او انجام داد باعث شد که به همراه بالتر با
محرومیت ســنگینی روبهرو شود .پالتینی چند ساعت توسط پلیس فرانسه دستگیر و در
ادامه آزاد شــد .او که به دلیل تخلفاتش به  4ســال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالی
محروم شــده بود ،از دیروز و بــا اتمام محرومیتش دوباره فعالیتهــای فوتبالی خود را از
ســر میگیرد .پالتینی در اواخر ســال  ۲۰۱۵به دلیل دریافت رشــوه  8ســال از فوتبال
محــروم شــد که در ادامــه محرومیت او به  4ســال کاهش یافت .هرچند کــه در تمام این
مــدت بر بیگناهی خود اصرار میورزید .پالتینی  ۶۴ســاله که یکی از بهترین بازیکنان
تاریخ فوتبال جهان محســوب میشــود و  3توپ طالی فوتبال جهان را در کارنامه دارد،
عنوان کرده قطعا به فوتبال برمیگردد ولی نمیداند در چه پست و مقامی.

برنامه
دوستانه
آلمان ................آرژانتین؛ 22:15

اخبار
لوریس سال را از دست داد

هوگــو لوریــس ،دروازهبــان فرانســوی
تاتنهــام بــه دلیــل مصدومیت شــدید در
بازی برابر برایتون زمین مســابقه را ترک
کــرد .ایــن بازیکــن از ناحیه آرنج دســت
دچــار مصدومیت شــد و بــه همین خاطر
نمیتواند تــا هفتهها تیمــش را همراهی
کنــد .البته بررســی تیم پزشــکی تاتنهام
نشــان داد لوریــس به عمــل جراحی نیاز
ندارد ولــی درمان او چندیــن هفته طول
میکشــد بــه همین خاطــر تا پایان ســال
جــاری میــادی نمیتوانــد در زمیــن
حاضــر باشــد .به ایــن ترتیــب لوریس در
بــازی پایانــی تیمش در دور رفــت مرحله
گروهــی لیــگ قهرمانــان غایــب خواهد
بــود و همچنین در چند بازی حســاس از
جملــه بازی بــا لیورپــول در آنفیلد ،بازی
بــا منچســتریونایتد و بازی بــا تاتنهام نیز
غایــب خواهد بــود و نمیتوانــد تیمش را
در این بازیهای حساس همراهی کند.

تصمیم درست اودوی

بایرنمونیــخ در نقلوانتقاالت زمســتانی
 2019بــه طــور جدی بــه دنبــال جذب
کالوم هادســون اودوی بــود اما درنهایت
ایــن بازیکن جوان بــا تمدید قــراردادش
در چلســی ماندنــی شــد .وینگــر آبیهــا
در خصــوص تصمیمــش گفت« :چلســی
برای مــن کار زیادی انجــام داده و من به
خاطــر این موضوع از آنها سپاســگزارم.
تصمیمــی که گرفتــم ،تصمیم مناســب و
خوبی برای مــن و خانوادهام بود .همه ما
فکر میکردیم که چلسی باشگاه مناسبی
اســت که در آن حضور داشته باشیم .من
کل زندگی خــود را اینجا بودهام بنابراین
هنــوز نیــاز به تغییــر وجود نــدارد .مادر و
پــدرم از جایــی کــه در آن حضــور دارند،
خوشــحال هســتند همانگونــه کــه من از
حضور در اینجا خوشحالم».

