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برنامه

عصبانیت رونالدو از ساری،
عصبانیت باشگاه از رونالدو

آنتونی و کونته آنقدر معروف هست که برای به اشتراک گذاشتن
تجربیاتش مشــتریان فراوانی داشته باشد .ســرمربی اینتر در
تعطیالت باشگاهی به عربستان سفر کرد تا در کنگرهای به مربیان
این کشور آموزشی کوتاه بدهد.

 ۴مربی تحت فشار تا به اینجای فصل افراد حاضر در تصویر هستند.
به نظر شما از بین فاوره ،امری ،پوچتینو و والورده کدامیک زودتر اخراج
خواهند شد؟

تیب و کورتوا که تا کمتر از یک ماه قبل مورد انتقاد شدید قرار داشت و به
هیچ توپی نه نمیگفت حاال  ۵بازی پیاپی است که موفق به کلینشیت
میشــود و تنها  2دقیقه دیگر باید دوام بیاورد تا به رکورد  ۵۳۴دقیقه
کلینشیت کیلور ناواس برسد.

داستان یک تعویض

همه چیــز از دقیقــه  ۸۴بازی بــا لوکوموتیو
آغــاز شــد؛ موقعی کــه کریســتیانو رونالدو با
چهرهای پر از خشــم که تالش میکرد مائوریتســیو ساری
متوجه آن نشــود ،از زمین بیرون رفت .سرمربی یوونتوس
ن مدت زمان کوتاه که میخواســت با کریســتیانو
در همــا 
دست بدهد ،در حال قانع کردن سوپراستار پرتغالی بود تا
خــدای نکرده از دســت او رنجیدهخاطر نشــود! کریس اما
بیتوجــه بــه ایــن حرفهــا خیلــی حرفــهای روی نیمکت
نشســت؛ اتفاقی که حلشده به نظر رسید .اینکه باالخره
رونالــدو هــم در  ۳۴ســالگی بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه
ن نکته
نمیتوانــد  ۹۰دقیقه تاثیرگذار باشــد .در تاییــد ای 
همین بس که پس از خروج آقای شماره  ،۷یووه گل برتری
ن برگشــت .اما
را زد و با  3امتیاز از ســرمای مســک و به توری 
ک حاشــیه جدید شــد؛ اینکه کریس
این موضــوع باعث ی 
رونالدو قابل تعویض است.
عصبانی نباش!
کسی در زمان حضور  ۹ساله رونالدو در رئالمادرید به یاد
ندارد که آخرین بار او چه زمانی به دالیل فنی از بازی خارج
شــد .اصال کســی به یاد ندارد او چــه زمانی به هــر دلیلی
تعویض شــد! کریس به عنــوان یکــی از بهترینهای تاریخ
هر چه رکورد در مادرید بود را شکســت و نباید هم تعویض
ک قدیــس از مادرید جدا شــد و به
میشــد .او بــه عنــوان ی 
یوونتوس پیوســت .پس دلیلی نداشت همان مسلک را در
تورین هم ادامــه ندهد .زمان مکس آلکری هم همینگونه
بود .کریس در  ۳۳سالگی هم کمتر پیش میآمد بازیای
را از دســت بدهــد و اصــوال اگر خــودش نمیخواســت و یا
بــازی ملی در کار نبود که باعث خســتگی مفرطش شــود،
هیچــگاه از ترکیــب تیم دور نمیماند .البتــه که مثل زمان
حضور در رئال نمیدرخشــید اما بــاز هم مهمترین بازیکن
یــووه در یکســال اخیر با اختــاف خود او بوده اســت .در
این فصل اما انگار داســتان متفاوت اســت .با آمدن ساری
و تاکتیکهای جدیدش شــاید یووه کمی تهاجمیتر شــده
باشــد اما فقط روی کاغذ .در واقع ساریبال هنوز در یووه
ن پاسکاریهاســت که به چشم میآید.
جا نیفتاده و تنها ای 

خبر
خط خوردن استرلینگ از تیم ملی
به دلیل درگیری

در تاکتیــک جدیــد بینکونــری ،رونالــدو بیش از انــدازه از
دروازه دور اســت و در پاســکاریهای تیــم حل میشــود؛
به همین دلیل اگر خودش اســتارت یــک حرکت انفرادی
را نزنــد ،خبری از درخشــش نخواهد بود .در این شــرایط
شاید ســاری از دیدن یک رونالدوی معمولی به ستوه آمده
و برخالف مربیان قبلی جرات تعویض  CR7را دارد .کار به
جایی رســید که در بازی برابر میالن بحرانزده ،سرمربی
یــووه وقتی دید تیمش تحت فشــار شــدید اســت ،تصمیم
گرفت بازیکــن  ۱۱۰میلیون یوروییاش را بیرون بکشــد.
چه کســی؟ رونالدوی بــزرگ! همان جا بود کــه کریس از
عصبانیت به سیم آخر زد و حتی روی نیمکت هم ننشست.
صاف به رختکن رفت و داستان جدیدی آغاز شد.
عصبانیت باشگاه
اما ایــن رفتار رونالدو هنــگام ترک زمیــن در جریان دیدار
یوونتوس-میــان و نرفتــن بــه نیمکــت ذخیرههــا بــرای
تماشــای بازی در کنار همتیمیهایش خوشــایند باشــگاه
تورینــی نبــود .مهاجــم پرتغالی چهــره بدی از خــود باقی
گذاشــت و مائوریتســیو ســاری به عصبانیتش حــق داد .با
این حال رسانههای ایتالیایی اعالم کردند فابیو پاراتیچی

و پاول ندود ،مدیر ورزشــی و نایب رئیس باشگاه یوونتوس
پس از فیفادی با رونالدو جلســه خواهند گذاشت تا درباره
رفتــارش توضیــح بدهــد .همچنین بــه او توصیــه خواهند
کــرد دیگر چنیــن رفتارهایــی از خود بــروز ندهــد .گاتزتا
دلواسپورت اعالم کرد باشگاه تالش خواهد کرد همه چیز
را حل کنــد و اجازه ندهد این موضوع به یک جنجال برای
چند روز یا چند هفته تبدیل شود .رونالدو  ۱۹ساعت بعد از
رفتار خود یک عکس در اینستاگرامش منتشر کرد .در این
تصویــر مهاجم پرتغالی در جریان دیــدار یوونتوس-میالن
پا به توپ دیده میشــود .او نوشت« :بازی سخت و پیروزی
مهم ».همچنین از هشــتگ باشــگاه یعنی finoallafine#
بهــره بــرد .تنها واکنــش مرتبــط رونالدو با باشــگاه همین
حرکــت بود .رســانه ایتالیایــی اما در ادامــه اضافه کرد که
بازیکنــان و کادر فنی منتظر عذرخواهــی مهاجم پرتغالی
هســتند .این یعنی آنها از بازیکن بزرگشــان انتظار رفتار
بهتری داشــتند .آیا آنها کریــس را جریمه میکنند؟ بعید
به نظر میرســد امــا خواهیم دیــد .اما نتیجه هرچه باشــد
تابوی تعویض شدن رونالدو شکسته شده و این یعنی شاید
نزدیک شدن به پایان دوران حرفهای.

واکنش دشان به اظهارات زیدان
مهاجــم فرانســوی رئالمادرید از ســال  2015تاکنون
به دنبال تشــکیل یک پرونده اخالقی مربوط به والبوئنا
از تیــم ملــی فرانســه کنار گذاشــته شــده اســت .اخیرا

مقدماتی جام ملتهای آفریقا
آنگوال -گامبیا؛ ۲۲:۳۰
کامرون -کاپه ورده؛ ۱۹:۳۰
سنگال -کنگو؛ ۲۲:۳۰
نیجریه -بنین؛ ۱۹:۳۰

زینالدیــن زیدان ،اســطوره فوتبال فرانســه و ســرمربی
رئالمادریــد خواســتار دعــوت بنزما به تیم ملی شــد اما
حاال دشان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار مقابل

مولداوی در این رابطه گفت« :مشــکلی ندارم که زیدان
چنیــن چیــزی بگوید .او ســرمربی رئال اســت و طبیعی
است که چنین حرفهایی بزند».

آغــاز درگیــری رحیــم اســترلینگ و جــو
گومــز در بــازی روز یکشــنبه لیورپــول-
منچسترســیتی در لیــگ برتــر زده شــد و
اکنــون خبر رســیده کــه ایــن  2بازیکن در
اردوی تیــم ملــی انگلیــس هــم بــا یکدیگر
درگیــر شــدهاند .توضیحاتــی در مــورد
جزییــات درگیــری ایــن  2نفــر در کمــپ
تیــم ملــی اعالم نشــده امــا گفته میشــود
اســترلینگ از گومز پرســیده آیــا هنوز فکر
میکند قلدر اســت و ســپس خــودش را به
او نزدیــک کــرده و منتظــر واکنــش مانــده
است .مدافع لیورپول اما با خویشتنداری
و برداشــتن گامــی رو بــه عقــب تعجــب
همتیمیهــای خــود را برانگیختــه اســت.
منبــع دیگــری حکایــت از ایــن دارد کــه
اســترلینگ روی صندلــی نشســته بود که
گومــز از پشــت ســر خم شــد تا با او دســت
بدهد ولی استرلینگ گردن همتیمی خود
را گرفته است .ســایر بازیکنان انگلیس در
ابتدا فکر میکردند بازیکن منچسترسیتی
در حــال شــوخی کــردن اســت ولــی بعدا
که متوجــه واقعی بــودن درگیری شــدند،
طرفیــن را از هــم جــدا کردنــد .گــرت
ســاوتگیت ،ســرمربی تیم ملی انگلیس در
این رابطه گفت« :تصمیم گرفتیم که رحیم
برای بازی روز پنجشــنبه مقابل مونتهنگرو
نباشــد .یکــی از بزرگتریــن چالشهــا و
در عیــن حــال نقاط قــوت ما این بــوده که
توانســتهایم رقابت در عرصه باشــگاهی را
از تیم ملی جدا کنیم .متاسفانه احساسات
این  2بازیکــن از بازی روز یکشــنبه هنوز
جریحــهدار بــود .حــاال کــه ایــن تصمیم با
حمایــت اعضــای تیــم اتخاذ شــده اهمیت
دارد کــه از بازیکنــان حمایت کــرده و روی
بازی پنجشنبه شب تمرکز کنیم».

