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گاهی حسادت،
گـاهی حماقت

همتیمیهای معروفی که
با یکدیگر درگیر شدند

برای اولین بار در تاریخ ،فنالند توانســت به یک رقابت مهم ملی
صعود کند .سفیدها پایینتر از ایتالیا در گروهشان قرار گرفتند و
این تاریخسازی را انجام دادند.

رافائل نــادال در آخرین مســابقه خود در مرحله گروهی مســابقات
فینال تور جهانی علیرغم واگذاری ســت اول موفق شــد استفانوس
سیتســیپاس را  -2یک مغلوب کند ولی به دلیل پیــروزی زورف برابر
مدودوف نتوانست جواز صعود به دور بعد را پیدا کند.

اینه م سوپرکالسیکوی عربستان که در دستان لیونل مسی آرام گرفت.
آرژانتین با شکست رقیب دیرینه یعنی برزیل آنهم با تکگل مسی ،این
بازی را به سود خود به پایان رساند.

باشگاه اینتر تهدید به مرگ کونته را تکذیب کرد

طبــق ادعــای رســان ههای ایتالیایــی ســرمربی تیــم فوتبــال
اینترمیــان بــا تهدیدهــای عجیبــی مواجــه شــده اســت.
بــه دنبــال ایــن شــایعه ،باشــگاه اینتــر طی خبــری موضــوع نامه
تهدیدآمیز و اخبار حول آن را ر د و عنوان کرد ه که اقدامات صورت
گرفته به دلیل نامهایست که برای باشگاه ارسال شده بود.

آلمــان شــب گذشــته درحالــی برابــر
بالروس قرار گرفت که یواخیم لو پیش از
این اعالم کرده بود که برای این بازی ،مانوئل نویر درون
دروازه خواهــد ایســتاد و بــرای بازی با ایرلندشــمالی،
مــارک آنــدره تراشــتگن .ابهام در شــرایط شــماره یک
مانشــافت بــا درخشــش و مصاحبههــای تراشــتگن به
حســاسترین روزهــای خود رســید تا جایی کــه لو هم
مجبــور شــد از موضع خود کوتاه بیایــد و باالخره نویر با
ســابقه هم طعم نیمکت را بچشد .البته که کاپیتان تیم
ملــی و بایرنمونیخ هم این موضع را نپســندید و علنا از
صحبتهای تراشــتگن انتقاد کرد .با این دعواها ،همه
بــه یاد ماجرای اولیــو ر کان و ینس لمــن افتادند .بیش
از۱۰ســال از آن روزهایــی که لمــن و کان بدجوری به
جان هــم افتاده بودند ،میگــذرد .البته گلرهای فعلی
آلمان هیچگاه به آن شــکل با هم درگیر نشدند که مثال
حتی به سنو سال نامزدهای یکدیگر هم گیر بدهند! با
اینحــال کان هم در صحنه معروف جامجهانی۲۰۰۶
پیــش از ضربات پنالتــی برابر آرژانتین ،بــا همه غرور و
تجربهاش به ســراغ لمن رفت تا به او روحیه بدهد .پس
در اوج دعوا هم میتوان به دوســتی امیدوار بود؛ وگرنه
وضعیــت نویر و تراشــتگن که به آن بدی هم نیســت .به
همین بهانه بد نیســت چند نمونــه از این درگیریهای
شدیدتر میان همتیمیها را با هم مرور کنیم.
رافائل فندرفارت و زالتان ایبراهیموویچ -آژاکس
آژاکــس آن زمــان هــم مثــل همیشــه کلــی بازیکــن
بااســتعداد داشت که قرار بود در آینده نامدار بشوند .با
ایــن وجود رابطه  2ســتاره اصلی تیم اصــا باهم خوب
نبــود .فندرفــارت و ایبــرا در تمرینات مدام بــا یکدیگر
درگیر میشدند و وقتی در جدال دوستانه هلند و سوئد
در ســال  ۲۰۰۴زالتان هافبک هلندی را از ناحیه زانو
مصــدوم کرد ،هافبــک وقت آژاکــس او را متهم کرد که
از عمــد این کار را انجام داده امــا واکنش ایبرا آن زمان
جوان هم بســیار جالب بود« :من از روی عمد باعث این
مصدومیت نشــدم .اما اگر یک بار دیگر مرا متهم کنی،
هر  2پایت را میشکنم؛ این بار از روی عمد!»
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اندی کول و تدی شــرینگهام -منچســتریونایتد و
انگلیس
کــول دربــاره بازی تیــم ملــی انگلیس بــا اروگوئه در ســال
 ۱۹۹۵میگویــد« :مــن وارد زمین شــدم و  ۶۰هــزار نفر یا
شاید هم بیشتر درحال تماشای ما بودند .شرینگهام باید با
من تعویض میشــد و انتظار داشتم دست بدهد و بگوید که
موفق باشــی ،کالی .یا حتی چیزی شــبیه به این .من آماده
دست دادن بودم اما او بیاعتنایی کرد .به دلیلی که هیچگاه
از آن زمان تا به حال آن را متوجه نشدم ».از آن لحظه هیچگاه
دیده نشــد که کول و شــرینگهام در زمین بــا یکدیگر حرف
بزنند و به نظر اصال باهم رابطه خوبی نداشتند .بعدها گری
پالیســتر خطاب به کول گفــت« :من میدانم کــه تو با تدی
صحبت نمیکنــی و تدی هم با ت و حرف نمیزند اما حداقل
شما درکنار یکدیگر زوج عالیای بودید».
لوتار ماتیوس و اشتفان افنبرگ -بایرن مونیخ و آلمان
 2هافبــک تاثیرگــذار فوتبــال آلمــان در دهــه ۹۰کــه
درکنــار یکدیگــر افتخــارات زیــادی را بــه دســت آوردنــد
امــا خــب در تیمملــی کارشــان بدجــوری بد پیــش رفت.
افنبــرگ ،ماتیوس را بــه این متهم میکرد که شــخصیت
ضعیفــی دارد و از آنطرف هم ماتیوس در تیم باشــگاهی،

یک جوان جلوتر از تودیبو
رونالد آرائوخو مدافعی اروگوئهای و 20ساله است که در تابستان  2018با  1 .7میلیون
از بوستون ریور اروگوئه به بارسلونا پیوست .او برای تیم دوم باشگاه بازی میکند اما روند
پیشرفت او فراتر از حد انتظار بوده و توانسته ارنستو والورده را مجاب کند .آرائوخو دفاع
وســط اصلی تیم دوم است که چند باری از سوی والورده به تمرینات تیم اول فراخوانده
شــد و ظاهرا عملکرد متقاعدکنندهای هم داشــته اســت .نکته مهم ماجرا اینجاست که
آرائوخو گوی ســبقت را از تودیبو هم ربوده است .در واقع بارسا و والورده اکنون آرائوخو
را به مدافع فرانســوی ترجیح میدهند و این یعنی احتمال جدایی تودیبو از بارســا  -در
زمســتان یا تابســتان پیشرو  -وجود دارد .بنابراین شــایعاتی که اخیــرا درباره احتمال
جدایی تودیبو از بارسا به گوش رسید ،شاید چندان هم بیپایه و اساس نباشند.

شکست برابرهانزاروشتوک در ســال  ۲۰۰۱را به گردن
افنبــرگ انداخــت .کار بــه جایــی رســید که افنبــرگ در
اتوبیوگرافیاش ،یک قســمت را به دشمنانش اختصاص
داد کــه نام ماتیــوس هم در آن دیده میشــد .آنهم با این
تیتر« :چیزهایی که ماتیوس از فوتبال میداند».
مائورو ایکاردی و مکسی لوپز -سامپدوریا
 2مهاجم آرژانتینی که دیگر همهجا گفته
داســتان این 
شــده اســت .درواقع مکســی و مائورو  2دوست خیلی
صمیمی بودنــد تا جاییکه مدتی در یــک خانه زندگی
میکردند .اما زمانی که لوپز از همســرش وندا جدا شد
و چنــدی بعد ایــکاردی با ونــدا ازدواج کــرد ،همهچیز
عوض شــد .مائورو به اینتر رفت و مکســی بــه تورینو اما
در جدال رودررو ،لوپز دســت ایــکاردی را رد کرد و این
موضــوع همهجا پیچید .خود مهاجــم فعلی پیاسجی
در ایــن بــاره گفتــه بــود« :متاســفانه گاهی اوقــات این
اتفاقات رخ میدهد و مشــخصا به نادانی مردم بستگی
دارد .من دست دادم ،چراکه آدم مودبی هستم ».البته
 2کمی بهتر شــد ،زمانی که ایکاردی
بعدهــا رابطه این 
تتوی فرزندان لوپز را روی بازوی خود حک کرد .با این
وجود هنوز هم از قصهشان صحبت میشود.

میالن شاید پیونتک را قرض بدهد
کریســتوف پیونتک ،مهاجم 24ســاله لهستانی برخالف فصل گذشــته ،در فصل جاری
عملکــرد موفقــی نداشــته و تاکنون فقط موفق به زدن  3گل شــده اســت .درصورتی که
کریستوف پیونتک در بازیهای ماه پیشرو نتواند به روند گلزنی بازگردد و خود را اثبات
کند ،میالن فرضیه قرض دادن او به تیم دیگری را در نظر میگیرد .درصورتی که میالن
برای قرض دادن پیونتک ،تصمیم قطعی بگیرد ،جنوا محتملترین مقصد او خواهد بود.
کریســتین کوامــه ،مهاجم اصلی جنوا به دلیــل مصدومیت  6مــاه دور از میادین خواهد
بــود و به همین علت آنها درصدد جذب مهاجمی مطرح هســتند .گفتنی اســت فرضیه
پیوســتن زالتــان ایبراهیموویــچ و مویزه کیــن به میالن وجــود دارد و از ایــنرو ،احتمال
جدایی پیونتک از میالن ممکن است شدت بگیرد.
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خبر
فــندرسار به یونایتد
برنـمیگــردد

باشگاه آژاکس قرارداد ادوین فندرسار
را بــرای  4ســال دیگر تــا نوامبر 2023
تمدید کرد .فندرســار کــه فعالیتش در
عرصــه مدیریــت را در آژاکــس از ســال
 2012آغــاز کــرد ،در ســال 2016
بــه ســمت مدیــر اجرایی منصوب شــد و
اخیرا جــزو گزینههای منچســتریونایتد
بــرای همین پســت بــود .ادویــن پس از
ایــن تمدیــد در توییتــرش نوشــت« :از
تمدیــد قراردادم با آژاکس ،این باشــگاه
زیبا بســیار خوشــحالم .از ســال 1991
دروازهبانی را شروع کردم و  3سال پیش
مدیــر اجرایــی آژاکــس شــدم .لحظــات
ســختی هم داشــتیم ولی قطعا روزهای
خوب برگشــته اســت .البته واضح است
که ما خواهان موفقیتهای بیشــتری در
آینده هستیم».

