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اینتر و مارسی
بهدنبالموریل

سختترین مبارزه کارلوس توس

لوییـس موریـل زیر نظـر اینتر و مارسـی قرار
دارد .آتاالنتـا برای فـروش این بازیکـن کلمبیایی
 15میلیـون یـورو میخواهـد .پیشـنهاد مارسـی
تاکنـون  10میلیـون یـورو بـوده اسـت و هنـوز
مذاکـرات در زمینـه انتقـال ایـن بازیکـن ادامـه
دارد.

پیشنهادفیورنتینابرای
مهاجم رئال

لـوکا یوویـچ سـخت در تلاش اسـت کـه
رئـال مادریـد را تـرک کنـد و فیورنتینـا به جـذب او
عالقـه بسـیاری دارد .ایـن تیـم پیشـنهاد داده کـه
او را اول بـرای یـک فصـل قـرض بگیـرد و بخشـی
از دسـتمزدش را هـم بپـردازد ،امـا رئـال ایـن را رد
کـرده اسـت.

فابیو ویرا به آرسنال رفت

آرسـنال فابیـو ویـرا را از پورتـو خریـده
اسـت .مبلـغ ایـن انتقـال از  40میلیون یـورو فراتر
خواهـد رفـت .ایـن هافبـک در  37بـازی خـود در
فصـل گذشـته 7 ،گل زد و  16گل سـاخت .ویـرا
 22سـاله قـراردادی پنـج سـاله بـا توپچیها بسـته
اسـت و میـکل آرتتـا ،سـرمربی آرسـنال از ایـن
خریـد بسـیار راضـی اسـت.

گزارش

در دوران حرفـ ـهای کارل ــوس ت ــوس ک ــه از بوکاجونی ــورز ش ــروع
ش ــد و در برزی ــل ،انگلی ــس ،ایتالی ــا ،چی ــن و دوب ــاره آرژانتی ــن ب ــه پای ــان
رس ــید ،او هرگ ــز از مب ــارزه ش ــانه خال ــی نک ــرد .ام ــا مربیگ ــری روس ــاریو
س ــنترال ک ــه ب ــا ناآرامیه ــای ه ــواداران بهش ــدت اف ــت ک ــرده ،ش ــاید
ســـختترین چالـــش او باشـــد.
ب ــرای خیلیه ــا تص ــور دی ــدن بازیکن ــی ک ــه در میان ــه فص ــل در
منچسترس ــیتی اعتص ــاب ک ــرد در قام ــت ی ــک مرب ــی س ــخت اس ــت
امـــا او ایدههـــای آشـــکار و انگیـــز ه باالیـــی دارد .تـــوس در یـــک گـــپ

توافق اتلتیکو با ویتسل

اتلتیکـو مادریـد بـا اکسـل ویتسـل بـه توافق
رسـیده اسـت .ایـن بازیکـن بلژیکـی کـه پیشـنهاد
مارسـی را رد کـرد ،در تمرینـات پیشفصـل
اتلتیکـو حاضـر خواهد بود .ویتسـل بعـد از پایان
قـراردادش بـا دورتموند از ایـن تیم جدا شـده و با
قـراردادی یکسـاله بـه اتلتیکـو خواهـد پیوسـت.

بارسلونا بهدنبال این
سه بازیکن

بارسـلونا قصـد دارد در هفتـه پیـش
رو ،سـه خریـد بـزرگ انجـام دهـد .ایـن
باشـگاه البتـه همچنـان مشـکالت مالـی
دارد ،امـا ژاوی ،روبـرت لواندوفسـکی از
بایرنمونیـخ ،ژول کنـده از سـویا و برنـاردو
سـیلوا از منچسترسـیتی را زیـر نظـر دارد.
مدتهاسـت کـه خبـر رفتـن لواندوفسـکی
بـه بارسـا بـه گـوش میرسـد ،ولـی کنـده
بیشـتر بـه چلسـی نزدیک بـوده و منسـیتی
هـم قیمت باالیـی برای سـیلوا در نظـر دارد.

آسنسیو میالن را
ترجیحمیدهد

مارکـو آسنسـیو میخواهـد پـس از
تـرک رئـال مادریـد بـه میلان بـرود ،نـه بـه
لیورپـول .از قـرارداد او بـا رئـال تنهـا یـک
سـال باقـی مانـده و بـه همیـن دلیـل رئـال
حاضـر اسـت او را بـا قیمتـی پایین بفروشـد.
آسنسـیو ترجیـح میدهـد در باشـگاهی
باشـد کـه بـه او بـازی برسـد؛ اتفاقـی کـه در
میلان خواهـد افتـاد.

گوتزه به فرانکفورت رفت

ماریـو گوتـزه بـا تـرک پـیاسوی
آیندهـوون بـه آینتراخـت فرانکفـورت
پیوسـت .او گفـت کـه مشـتاق بازگشـت بـه
بوندسلیـگا بـوده اسـت .بازیکـن سـابق
دورتمونـد و بایـرن مونیـخ بـه ایـن ترتیـب
دوازدهمیـن فصل حضور خـود در بوندس
لیـگا را تجربـه خواهـد کـرد .فرانکفـورت
بهعنـوان قهرمـان فصل گذشـته لیـگ اروپا
بهدنبـال تقویـت تیـم خـود بـرای فصـل
آینـده اسـت.

کاوانی
میخواهد به رایو برود

ادینســـون کاوانـــی بـــه رایـــو وایکانـــو
اعـــام کـــرده کـــه دوســـت دارد بـــه ایـــن تیـــم
بپیونـــدد .تنهـــا مشـــکل موجـــود ،دســـتمزد
او اســـت .کاوانـــی  4میلیـــون یـــورو در ســـال
میخواهـــد کـــه از تـــوان رایـــو خـــارج اســـت،
امـــا آنهـــا میتواننـــد بـــه او تضمیـــن بدهنـــد
کـــه پیـــش از جامجهانـــی ،در ترکیـــب ثابـــت
بـــازی خواهـــد کـــرد.

رئال ،پیاسجی و بایرن
بهدنبالاکیتیکه

بـــه نظـــر میرســـید کـــه هوگـــو اکیتیکـــه
از ریمـــس بـــه نیوکاســـل خواهـــد پیوســـت،
ام ــا ح ــاال رئ ــال مادری ــد ،پیاسج ــی و بای ــرن
مونی ــخ ه ــم خواه ــان ای ــن بازیک ــن 20س ــاله
ش ــدهاند .او در فص ــل گذش ــته  11گل زد و  3گل
س ــاخت.

الخلیفی:میدانستم
امباپهمیماند

ناصـر الخلیفـی ،رئیـس پـاری سـن
ژرمـن گفته کـه باشـگاه او با زینالدیـن زیدان
هیـچ مذاکـرهای نداشـته اسـت .همچنیـن
فلورنتینـو پـرز گفتـه بود کـه کیلیـان امباپه در
ده روز آخـر نظـرش عـوض شـد و در پاریـس
مانـد ،امـا الخلیفـی میگوید« :من پیشـنهاد
 180میلیـون یورویـی رئـال در تابسـتان
گذشـته را رد کـردم چـون میدانسـتم
کیلیـان میخواهـد در پیاسجـی بمانـد.
پیشـنهاد مادریـد بهتـر از مـا بـود .امباپـه
بازیکنـی نیسـت کـه بهخاطـر پـول منتقـل
شـود .او بـازی در شـهر پاریـس و ایـن باشـگاه
را انتخـاب کـرده .او میخواهـد در کشـورش
باشـد و در پـروژه باشـگاه مـا نقـش بـازی
کنـد .او فقـط بـه بـازی کـردن و پیـروز شـدن
فکـر میکنـد .میدانـم کـه مادریـد ناراحـت
شـده ولـی گفتـن ایـن حرفهـا دربـاره امباپه
منصفانـه نیسـت».

دوس ــتانه گفت«:هیج ــانزدهام ک ــه میخواه ــم ب ــا برادران ــم و چاپ ــا
رتاگ ــی کار کن ــم .میخواهی ــم ی ــک پ ــروژه خ ــوب و جهان ــی داش ــته
باش ــیم».
ح ــق داری ــد اگ ــر ن ــام رتاگ ــی ب ــرای ش ــما آش ــنا نیس ــت .دس ــتیار
ت ــوس ک ــه او ه ــم کارل ــوس اس ــت در آرژانتی ــن ش ــهرت دارد ام ــا ب ــه
خاط ــر قدرت ــش ب ــا توپ ــی کوچکت ــر .او  17س ــال بازیک ــن تی ــم هاک ــی
آرژانتیـــن بـــوده و مـــدال طـــای المپیـــک  1996آتاالنتـــا را بـــرده و
بع ــد مرب ــی زن ــان ش ــده و ب ــا ای ــن تی ــم ب ــه قهرمان ــی جه ــان در س ــال
 2014رس ــیده و دو م ــدال نق ــره المپی ــک گرفت ــه ،تی ــم م ــردان ه ــم ب ــا
مربیگـــری رتاگـــی طـــای المپیـــک  2016را بـــرد .ســـابقه درخشـــانی

اس ــت ام ــا در فوتب ــال ن ــه بخص ــوص در تی ــم روس ــاریو.
آنه ــا فص ــل کوپ ــا اللی ــگا را در رده یک ــی ب ــه آخ ــر در گ ــروه  2ب ــه
پای ــان رس ــاندند ب ــا  4ب ــرد از  14ب ــازی ک ــه یک ــی از پیروزیه ــا براب ــر تی ــم
ذخیرههـــای اســـتودیانتس بـــود.
ایـــن فصـــل را بـــد آغـــاز کردنـــد و لئونـــاردو سوموســـا را بعـــد از
دو ب ــازی اخ ــراج کردن ــد ،مرب ــی موق ــت جرم ــن ری ــواروال تی ــم را ب ــه
پی ــروزی ی ــک ب ــر صف ــر مقاب ــل گ ــودوی ک ــروز رس ــاند ک ــه پنالت ـیاش را
دروازهب ــان تی ــم ،گاس ــپر س ــرویو زد .ای ــن دروازهب ــان ک ــه در دورادوس
مکزیـــک زیـــر نظـــر دیگـــو مارادونـــا بـــازی کـــرده ،از آمـــدن تـــوس
هیج ــانزده اس ــت ام ــا بقی ــه تی ــم ن ــه.
رســـانههای آرژانتیـــن گـــزارش دادهانـــد کریســـتین براگارنیـــک،
تنه ــا س ــوپرایجنت ای ــن کش ــور ت ــوس را آورده ،هم ــان ک ــه مارادون ــا
را بـــه دورادوس بـــرد و انتخـــاب تـــوس بـــه جـــای پابلـــو ســـانچس
محبـــوب هـــواداران شـــرط براگارنیـــک بـــرای آوردن چنـــد بازیکـــن
مســـتعد بـــه روســـاریو بـــوده.
ایـــن باشـــگاه مثـــل خیلـــی تیمهـــای دیگـــر در آرژانتیـــن بـــه
جایـــگاه هـــواداران در تصمیمگیـــری باشـــگاه افتخـــار میکنـــد و
نگــران شــرایط شــبه خصوصــی اداره باشــگاه هســتند کــه براگارنیــک
و دانیـــل آنجلیچـــی ،رئیـــس ســـابق بـــوکا و دوســـت نزدیـــک تـــوس
طرفـــدارش هســـتند.
گـــروه هـــواداران کماندویـــی روســـاریو هـــم کـــه یکـــی از
شاهکارهایشـــان بـــه نمایـــش گذاشـــتن آپاندیـــس بازیکـــن ســـابق
تی ــم ،ری ــکاردو دی رینس ــو در م ــوزه اس ــت ،از انتص ــاب ت ــوس اس ــتقبال
نکـــرده هـــر چنـــد اگـــر او در کســـب نتیجـــه موفـــق باشـــد ،هـــواداران
هـــم بـــه او اقبـــال میکننـــد و او را از خودشـــان میداننـــد.
امـــا اگـــر تـــوس کـــم بیـــاورد و ســـنترال در ســـال  2023بـــرای
س ــقوط نک ــردن تق ــای بیش ــتری داش ــته باش ــد ،او و ه ــر کس ــی ک ــه در
ایـــن ماجـــرا نقـــش داشـــته ،رهـــا نخواهنـــد کـــرد.
کارلـــوس بهتـــر از هـــر کســـی شـــرایط جدیـــد را میدانـــد و
شـــاید پشـــیمان شـــود از اینکـــه مســـئولیت یکـــی از بزرگتریـــن و
متعصبتریـــن باشـــگاههای کشـــورش را بـــه عهـــده گرفتـــه
است.

گالتیه ،مربی جدید پاری سن ژرمن:

بله ،من با بقیه فرق دارم!
چهره

پـــاری ســـن ژرمـــن بـــهزودی کریســـتوف گالتیـــه،
مربـــی نیـــس را بهعنـــوان مربـــی جدیـــد خـــود معرفـــی
خواهـــد کـــرد .مائوریســـیو پوچتینـــو قـــرار اســـت از ایـــن
باشـــگاه جـــدا شـــود .آنهـــا البتـــه بایـــد بـــا پوچتینـــو بـــه
توافـــق برســـند.
ایـــن مربـــی بـــرای آنهـــا لیـــگ یـــک ،جـــام حذفـــی
و ســـوپرجام را فتـــح کـــرد ،امـــا شکســـت مقابـــل رئـــال
مادریـــد در لیـــگ قهرمانـــان سرنوشـــت او را مشـــخص
ک ــرد .از س ــوی دیگ ــر ،پاریســیها  10میلی ــون ی ــورو ب ــرای
جـــذب گالتیـــه بـــه نیـــس میپردازنـــد.
گالتی ــه آم ــاری عال ــی در فوتب ــال فرانس ــه دارد .او در
ســـال  2009مربـــی ســـناتین شـــد کـــه در خطـــر ســـقوط
ب ــود ،ول ــی آنه ــا را در لی ــگ نگ ــه داش ــت و در س ــال 2013
ه ــم اولی ــن قهرمانیش ــان در  32س ــال را ب ــا فت ــح ج ــام
اتحادی ــه ب ــه دس ــت آورد.
او ســـپس در ســـال  2017مربـــی لیـــل شـــد ،تیمـــی
کـــه در رده هجدهـــم بـــود .لیـــل فصـــل بعـــد دوم شـــد و
در س ــال  2021ه ــم ب ــا عب ــور از پ ــاری س ــن ژرم ــن ،ب ــرای

اولیـــن بـــار در ده ســـال ،قهرمـــان لیـــگ شـــد .گالتیـــه در
فص ــل اخی ــر ب ــا نی ــس در رده پنج ــم ج ــدول ق ــرار گرف ــت.
آنه ــا فص ــل قب ــل نه ــم ش ــده بودن ــد.
ایـــن مربـــی را همـــه در فوتبـــال ،بویـــژه در فرانســـه
قبـــول دارنـــد .او میتوانـــد تیمهایـــی کـــه عملکـــردی
پایینتـــر از سطحشـــان دارنـــد را پیشـــرفت دهـــد .حتـــی
خـــود گالتیـــه هـــم گفتـــه بـــا بقیـــه فـــرق دارد« :اینکـــه از
قهرم ــان فرانس ــه ب ــه نی ــس بروی ــد ،یقینــاً چالشبرانگی ــز
اســـت .ام ــا مـــن میدانس ــتم ک ــه چ ــه میخواه ــم و ب ــه
کج ــا م ـیروم .ش ــاید م ــن مرب ــی خاص ــی هس ــتم و مانن ــد
دیگـــران نیســـتم».
پیـــر -امریـــک اوبامیانـــگ میگویـــد« :گالتیـــه بـــه
مـــن اعتمـــاد کـــرد .کمتـــر کســـی حاضـــر میشـــد در آن
هنـــگام ایـــن کار را بکنـــد .بعـــد از آن بـــود کـــه شـــناخته
شـــدم .او بـــه مـــن قـــدرت آن را داد کـــه در خـــود تحـــول
ایجـــاد کنـــم».
ژوزه فونتـــه هـــم میگویـــد« :راســـتش را بگویـــم،
چی ــزی ک ــه کریس ــتوف گالتی ــه از ی ــک مداف ــع میان ــی در
بازیس ــازی میخواه ــد م ــن را ت ــا ح ــدی بهــتزده ک ــرد».
دانتـــه هـــم دربـــاره او اعتقـــاد دارد« :او دقیقـــاً میدانـــد
چ ــه میخواه ــد و در کس ــری از ثانی ــه درمییاب ــد ک ــه چ ــرا

پایان کابوس چلسی

روملـو لوکاکـو بهصـورت قرضـی و
بـرای یـک سـال بـه اینترمیلان بازگشـت.
اینتـر بابـت ایـن انتقـال قرضـی  8میلیـون
یـورو بـه چلسـی میدهـد بـه اضافـه
افزونههایـی کـه بـه عملکـرد او در تیـم
بسـتگی دارد .نکتـه مهـم ایـن انتقـال ایـن
اسـت کـه غـول ایتالیایـی بـرای خریـدن
لوکاکـو گزینهای نـدارد و هیـچ الزامی برای
ایـن کار بـه ایـن تیـم وارد نشـده اسـت.
لوکاکـو در تابسـتان  2021بـه
چلسـی رفـت در حالـی کـه بازگشـت
بـه اسـتمفوردبریج را رؤیایـی توصیـف
میکـرد .بـا وجـود شـروعی امیدوارکننده،
اوضـاع بـه سـرعت بـه هـم ریخـت تـا آنکه
لوکاکـو آن مصاحبـه جنجالـی را انجـام
داد و از عشـقش بـه اینترمیلان حـرف
زد .بعـد از ابتلای ایـن بلژیکـی بـه کوویـد
 ،19تومـاس توخـل عالقـهای بـه اسـتفاده
از بازیکـن صدمیلیونـی خـود نداشـت
و لوکاکـو نارضایتـیاش را در مصاحبـه
علنـی کـرد .ایـن مصاحبـه پایانـی بـر
دومیـن دوره لوکاکـو در چلسـی بـود
چـون آشـکارا از توخـل انتقـاد کـرد و گفت
دوسـت دارد در آینـده نزدیـک بـه ایتالیـا
برگـردد.

بعـد از آن مصاحبـه ،ادامـه فصـل
بـرای مهاجـم  97/5میلیـون پونـدی
چلسـی پـر از انتقاد و فرصتهای از دسـت
رفتـه بـود.
لوکاکـو در ایتالیـا فـرم فوقالعـادهای
داشـت ،سـرحال و شـاداب بـود و در مقابل
دروازه حریفـان عملکـردی عالـی داشـت
تـا اینکـه مسـئوالن چلسـی را مجـاب
کـرد رکـورد باشـگاه را بـرای او بشـکنند.
در دوره دومـش در اسـتمفوردبریج امـا
خبـری از آن موفقیتهـا نبـود و از نگـرش
و همچنیـن تلاش او در تیـم انتقادهـای
زیـادی شـد.
تـاد بولـی ،رئیـس جدیـد چلسـی
بـا آنکـه در ایـن معاملـه پـول زیـادی را
از دسـت میدهـد ،امـا تصمیـم گرفـت
بازگشـت لوکاکـو بـه ایتالیـا را تسـهیل کنـد
بعـد از آنکـه بـا موافقـت تومـاس توخـل
مواجـه شـد .یـک نکتـه مثبـت ایـن انتقال
حمایـت همـه جانبـه بولـی از توخـل
اسـت .چلسـی آماده اسـت به همـکاری با
لوکاکـو خاتمـه دهـد و ایـن نشـان میدهـد
رابطـه مربـی آلمانـی و مهاجـم بلژیکـی
بعـد از انتقادهـای علنـی اصالحناپذیـر
اسـت.

رافا به بردن چهار گرنداسلم فصل قبل فکرنمیکند

مویا :افتخارات امسال نادال معجزهآسا بودهاند

روشـــش کار میکنـــد یـــا کار نمیکنـــد».
هنگام ــی ک ــه او در لی ــل ب ــود ،مربیان ــی مانن ــد ژوزه
مورینیـــو ،کارلـــو آنچلوتـــی و تومـــاس توخـــل از کارش
تعری ــف کردن ــد .توخ ــل در س ــالهای  2018ت ــا  2020ک ــه
در پیاسجـــی بـــود ،بـــا گالتیـــه رودررو میشـــد .او یـــک
ب ــار گف ــت« :گالتی ــه در مربیگ ــری بس ــیار قدرتمن ــد اس ــت.
م ــن احت ــرام بس ــیاری ب ــرای تی ــم او قائ ــل هس ــتم».
مورینی ــو ه ــم ی ــک ب ــار گف ــت« :ش ــاید بقی ــه بهت ــر
باشـــند؛ مـــن نمیدانـــم .امـــا بـــه نظـــرم گالتیـــه مربـــی

ســـال اســـت .او تیمـــش را بـــه لیـــگ قهرمانـــان بـــرد،
کیفیـــت فوتبـــال او عالـــی اســـت و بازیکنـــان جـــوان را
پ ــرورش میده ــد . ...ب ــه نظ ــرم مال ــکان لی ــل خوش ــحال
هســـتند چـــون بازیکنانـــی دارنـــد کـــه بـــا قیمـــت بـــاال
بفروشـــند».
آنچلوت ــی ه ــم ی ــک ده ــه پی ــش مرب ــی پیاسج ــی
ب ــود و درب ــاره گالتی ــه و ســناتین گف ــت« :تی ــم او همیش ــه
ب ــا کیفی ــت ب ــازی میکن ــد و س ــازماندهی خ ــود را نش ــان
میدهـــد».

قصهتلخفرانکـــیدیونــــگ

فرانک ــی دیون ــگ ق ــرار ب ــود آغ ــاز ی ــک تح ــول باش ــد.
چهـــار ســـال پیـــش ،او بـــه ســـؤالی پاســـخ مـــیداد کـــه
خیلـــی از مـــا نیـــازی بـــه آن احســـاس نمیکردیـــم :آیـــا
فرانتـــس بکـــن باوئـــر ،اســـطوره بایرنمونیـــخ و آلمـــان
میتوانســـت بـــا بهترینهـــای ســـال  2018رقابـــت کنـــد؟
قیصـــر دو بـــار در ســـالهای  1972و  1976تـــوپ
طـــا را بـــرد در حالـــی کـــه مدافـــع بـــود امـــا بـــه
خاط ــر دف ــاع ای ــن جای ــزه را نب ــرد .او ابت ــدا هافب ــک
هجومـــی آلمـــان بـــود امـــا تـــا حـــد امـــکان بـــه
عقـــب بـــرده شـــد و نقـــش لیبـــرو را پشـــت دفـــاع
بـــازی کـــرد .از اینجـــا شـــروع میشـــد ،تـــوپ
را میگرفـــت ،جلـــو میرفـــت و پـــاس
تعیینکننـــدهای مـــیداد .در 1974
بکـــن باوئـــر کاپیتـــان آلمـــان در
پیـــروزی فینـــال جامجهانـــی
مقابـــل هلنـــد بـــود .ایـــن بـــازی
برخـــورد دو ســـبک بـــود،
آلمـــان بـــا برنامـــه در برابـــر
هلنـــد توتـــال فوتبـــال
یوهـــان کرویـــف .در ســـال
 2018یکـــی از هافبکهـــای
آن تیـــم هلنـــد ،آری هـــان،
گفت«:فرانک ــی دیون ــگ نس ــخه
پیشـــرفتهتر فرانتـــس بکـــن باوئـــر
اســـت چـــون ســـرعت دارد و راحـــت
پـــاس میدهـــد».
در لی ــگ هلن ــد ،آژاک ــس از او بهعن ــوان
مدافـــع وســـط اســـتفاده میکـــرد کـــه ایـــن
ط ــرف و آن ط ــرف زمی ــن دریب ــل مـ ـیزد و
هـــر کاری میخواســـت انجـــام مـــیداد.
شـــهامت او همـــه چیزهـــای ممکـــن در
فوتبـــال را بـــه نمایـــش میگذاشـــت:
وقتـــی بهعنـــوان مدافـــع میانـــی ایـــن
کارهـــا را میکنـــی ،دیگـــر چـــه کاری
از تـــو ســـاخته نیســـت .در تابســـتان
 2019او بـــا  75میلیـــون یـــورو بـــه
بارســـلونا رفـــت و بعـــد از ســـه ســـال
چیـــزی شـــده کـــه کســـی بـــاورش
ً
کامـــا معمولـــی.
نمیشـــود:
چـــه شـــد؟ و چـــه میشـــود
حـــاال کـــه شـــایعه رفتنـــش بـــه
منچســـتریونایتد بـــا هدایـــت
مرب ــی س ــابق آژاک ــس ،اری ــک
تـــن هـــاخ مطـــرح شـــده؟

بازگشت لوکاکو به اینتر

تنیس

منچستریونایتد هم مثل بارسلونا است

ستاره

سری آ

دیونگ چگونه بازیکنی است؟

در یـــک جملـــه ،دیونـــگ هافبکـــی اســـت کـــه تـــوپ را جلـــو میبـــرد،
شـــوتهای خوبـــی در محوطـــه جریمـــه میزنـــد و در دفـــاع مشـــارکتی
نـــدارد .منچســـتریونایتد او را بـــه جـــای پـــل پوگبـــا مـــیآورد و شـــباهتهایی
دارنـــد .ایـــن دو بـــه ترتیـــب در یوونتـــوس و آژاکـــس همـــه
کار میکردنـــد بـــدون اینکـــه چیـــزی را قربانـــی کننـــد.
پوگبـــا گل مـــیزد و میســـاخت ضمـــن اینکـــه تمـــام
وظای ــف ی ــک هافب ــک ط ــراز اول را بخوب ــی انج ــام
مـــیداد ،حضـــور او در تیـــم مثـــل ایـــن بـــود کـــه
شـــما بـــا  12نفـــر بـــازی کنیـــد .در یونایتـــد،
جنبـــه هجومـــی بـــازیاش حفـــظ شـــد
امـــا در دفـــاع افـــت کـــرد و در نهایـــت
بهعن ــوان بازیک ــن آزاد ب ــه یوونت ــوس
برمیگـــردد .دیونـــگ در فصـــل
 2018-2019لیـــگ قهرمانـــان
کـــه آژاکـــس چنـــد ثانیـــه بـــا
فینـــال فاصلـــه داشـــت،

ی ــک هافب ــک هم ــه کاره ب ــود ک ــه در می ــان هافبکه ــا از نظ ــر حرک ــت رو ب ــه
جل ــو بهتری ــن ب ــود و در ت ــکل و مداخل ــه در ب ــازی حری ــف س ــوم .در  11ب ــازی
آن فص ــل  43ت ــکل و مداخل ــه داش ــت .ای ــن فص ــل در  32ب ــازی بارس ــلونا 66
ت ــکل و مداخل ــه داش ــته ام ــا همچن ــان در کار ب ــا ت ــوپ فوقالع ــاده اس ــت .ام ــا
ای ــن بازیک ــن  25س ــاله در ت ــکل و مداخل ــه ب ــا ل ــوکا مودری ــچ  36س ــاله تقریبــاً
برابـــر اســـت .مارکـــو وراتـــی پاریســـنژرمن و انگولـــو کانتـــه چلســـی در
ترکی ــب ویژگیه ــای هجوم ــی و دفاع ــی س ــرآمد هس ــتند همینط ــور تیاگ ــو
آلکانتـــارای لیورپـــول.
دیونـــگ در بارســـلونا در بـــازی بـــدون تـــوپ خیلـــی مؤثـــر شـــده .روی
گلـــش مقابـــل والنســـیا رو بـــه جلـــو حرکـــت میکنـــد ،بـــرای جـــوردی آلبـــا
فض ــا ب ــه وج ــود مــیآورد ،ب ــه حرک ــت رو ب ــه جل ــو ادام ــه میده ــد ،پتانس ــیل
ســـانتر را تشـــخیص میدهـــد و بـــر مدافـــع حریـــف غلبـــه میکنـــد .مقابـــل
آالوس ه ــم همینط ــور .ام ــا در مجم ــوع در س ــه فص ــل تنه ــا هش ــت گل زده
و  9پ ــاس گل داده .ح ــاال ،دیون ــگ بازیکن ــی اس ــت ک ــه خیل ــی خ ــوب ت ــوپ را
جل ــو میب ــرد و در ی ــک س ــوم دفاع ــی حری ــف اثرگ ــذار اس ــت ام ــا در آن ط ــرف
زمی ــن ک ــم اث ــر اس ــت.

مقایســـه دیونـــگ
بـــا امثـــال تیاگـــو ،کانتـــه و
وراتـــی عادالنـــه نیســـت امـــا
او نشـــان داده میتوانـــد مثـــل دورانـــش
در آژاکـــس مفیـــد باشـــد بـــه عـــاوه اینکـــه
مبل ــغ انتق ــال او ک ــه آن موق ــع بع ــد از مبل ــغ
 105میلیـــون یورویـــی پوگبـــا از یـــووه بـــه
یونایتـــد بـــرای یـــک هافبـــک دوم بـــود و
ح ــاال بع ــد از آم ــدن  80میلی ــون یوروی ــی
اورلیـــن شـــوامنی از موناکـــو بـــه رئـــال
مادریـــد ســـوم اســـت ،نشـــان میدهـــد
کـــه بـــازار هـــم همیـــن تصـــور را در مـــورد
او دارد .امـــا معـــدود بازیکنانـــی هســـتند کـــه
تح ــت تأثی ــر محی ــط ق ــرار نمیگیرن ــد و در ح ــال
حاضـــر یونایتـــد مثـــل بارســـلونا شـــاخصترین
تیمهـــای بزرگـــی هســـتند کـــه بـــه بدتریـــن شـــکل
اداره میش ــوند .دیون ــگ در س ــه فص ــل در بارس ــلونا ب ــا
چهـــار مربـــی کار کـــرده بـــا نگاههـــای تاکتیکـــی متفـــاوت.
باشـــگاه دو رئیـــس داشـــته ،پلیـــس یـــک بـــار بـــه خاطـــر
بازرس ــی اقتص ــادی ب ــه مق ــر باش ــگاه حمل ــه ک ــرده ،بهتری ــن
بازیک ــن تاری ــخ باش ــگاه ،لیون ــل مس ــی مجب ــور ب ــه جدای ــی
شـــده و در حـــال حاضـــر باشـــگاه را تناقـــض گرفتـــه ،از یـــک
ط ــرف بهدلی ــل محدودیته ــای اللی ــگا پول ــی ب ــرای خ ــرج

او که میتواند باشد؟

ک ــردن ندارن ــد از ط ــرف دیگ ــر هم ــه بازیکن ــان گ ــران و پ ــا ب ــه
س ــن گذاش ــته دنی ــا را میخواهن ــد .در زم ــان پ ــپ گواردی ــوال
و لوییـــس انریکـــه همـــه بـــرای موفقیـــت بـــه بارســـلونا
میرفتنـــد حـــاال هـــر کـــه مـــیرود ،ناموفـــق اســـت .فیلیـــپ
کوتینی ــو ،آنت ــوان گریزم ــان و عثم ــان دمبل ــه روی ه ــم 385
میلی ــون ی ــورو هزین ــه داش ــتند ،در پن ــج فص ــل اخی ــر ه ــم 400
میلی ــون ی ــورو ب ــرای  10بازیک ــن ص ــرف کردهان ــد :دیون ــگ،
میرالــم پیانیــچ ،مالکــوم ،پائولینیــو ،کلمــان لنگلــه ،نلســون
ســـمدو ،آرتـــور ،فرانسیســـکو ترینکائـــو ،ســـرجینیو دســـت
و جونیـــور فیرپـــو .فصـــل قبـــل تنهـــا چهـــار نفرشـــان در
بارس ــلونا بودن ــد و دیون ــگ تنه ــا کس ــی ک ــه حداق ــل 2ه ــزار
دقیقـــه بـــازی کـــرد.
قطعـ ـاٌاگ ــر دیون ــگ در ج ــای خ ــودش ب ــازی میک ــرد،
شـــرایط بســـیار متفاوتـــی نســـبت بـــه امـــروز داشـــت .او
بهتری ــن هافب ــک جه ــان نیس ــت ام ــا آی ــا گواردی ــوال و یورگ ــن
کل ــوپ ه ــم نمیتوانن ــد او را ش ــکوفا کنن ــد؟ آی ــا نمیتوان ــد
بازیکنـــی مثـــل ایلـــکای گوندوغـــان در ســـیتی شـــود؟ امـــا
دیونـــگ در موقعیـــت عجیبـــی قـــرار گرفتـــه ،آنقـــدر گـــران
اس ــت ک ــه فق ــط چن ــد باش ــگاه توانای ــی داش ــتنش را دارن ــد
امـــا جذابیتـــی ندارنـــد بـــرای آنهـــا کـــه برنامـــه و ســـاختار
و محیـــط مناســـب بـــرای موفقیـــت دارنـــد .شـــاید اگـــر بـــه
منچس ــتریونایتد ب ــرود ،چن ــد س ــال دیگ ــر بای ــد همینه ــا را
دربـــارهاش نوشـــت بـــا تغییـــر چنـــد کلمـــه.

 6مـاه سـپری شـده از سـال 2022
بـرای رافائـل نـادال چیـزی شـبیه بـه یـک
معجـزه بـوده اسـت .تنیسـور اسـپانیایی با
وجود از دسـت دادن نیمه دوم سـال 2021
بهدلیـل مصدومیـت مزمـن پایـش ،سـال
 2022را باشـکوه آغـاز کـرد و قهرمـان سـه
تورنمنـت متوالی شـد کـه اولین آنهـا اوپن
اسـترالیا بـود .او بعـد از کسـب پیـروزی در
 20بـازی اولـش در فصـل جاری ،سـرانجام
در فینـال مسـابقات تنیـس مسـترز ایندیـن
ولـز مقابـل تیلـور فریتـز شکسـت خـورد
کـه البتـه در آن بـازی هـم مصدومیـت
مانـع از تـداوم بردهـای متوالـیاش شـد.
آن مصدومیـت تـا چنـد بعـد هـم او را از
میادیـن دور نگـه داشـت و طرفدارانـش
را نگـران غیبـت سـتاره محبوبشـان در
دومیـن گرنداسـلم فصـل ،روالن گاروس
کـرد .نـادال پیـش از حضـور در رقابتهـای
تنیـس آزاد فرانسـه ،تنها  5بـازی انجام داد
و حتـی ایـن تورنمنـت را بـا مصدومیتـی
از ناحیـه پـا آغـاز کـرد .در حالـی کـه همـه
تصـور میکردنـد ایـن مصدومیـت مانع از
پیشـروی سـتاره اسـپانیایی خواهـد شـد ،او
خـودش را بـه فینـال رسـاند و در ایـن مسـیر
بـا از پیـش رو برداشـتن نـواک جوکوویـچ
در نیمـه نهایـی و غلبـه بـر کاسـپررود در
سـه سـت متوالـی ،بـرای چهاردهمیـن
بـار قهرمـان شـد و تعـداد فتوحاتـش در
گرنداسـلمها را بـه  22مـورد افزایـش داد
تـا فاصلـهاش را بـا راجـر فـدرر و جوکوویچ
بهعنـوان دارنـدگان رتبـه دوم مشـترک
پرافتخارتریـن تنیسـورهای جهـان بیشـتر
کنـد.
بـا توجـه بـه وضعیتـی کـه نـادال
از ابتـدای سـال داشـته و افتخاراتـی کـه
کسـب کـرده ،مربـی و هموطـن او کارلوس

مویـا میگویـد کـه چیـزی ماننـد یـک
معجـزه رخ داده اسـت .مویـا بـه شـبکه
یـورو اسـپورت گفـت« :مـن احسـاس
میکنـم کـه سـال  2022بـرای رافـا یـک
معجـزه بـود ،از همـان ابتدایش تا بـه االن.
بعـد از بـردن اولیـن تورنمنـت ،سـپس
بـردن گرنداسـلم اول ،بعـد مصدومیـت
دوبـارهاش و نداشـتن فرصـت کافـی بـرای
آمادهسـازی ورود بـه روالن گاروس کـه این
هـم مانـع قهرمانـیاش نشـد .بعـد از آن
قهرمانـی ،مـن بـا خـودم گفتـم کـه شـاید
دیگـر وقتش باشـد کـه رافـا اسـتراحت کند
چـون بـه زمـان نیـاز دارد تـا ریـکاوری کنـد.
اکنـون هـم او آمـاده اسـت که شـانس خود
را بـرای بـردن سـومین گرنداسـلم فصـل
در ویمبلـدون امتحـان کنـد .راسـتش بـه
نظـر مـن فقـط رافـا از پـس چنیـن کاری
برمیآیـد چـون تمـام فـراز و نشـیبها و
مصدومیتهایـی کـه او داشـت ،سـایرین
را از پـا میانـدازد .ایـن نشـان میدهـد کـه
او چقـدر متواضـع و فروتـن اسـت و چقـدر
انگیـزه دارد کـه کارش را ادامـه دهـد».
بـا وجـود قهرمانیهـای نـادال از
ابتـدای فصـل جـاری ،ابهاماتـی دربـاره
شـانس او بـرای بـردن گرنداسـلمهای
بعـدی وجـود دارد و مویـا هـم احتمـال
رخ دادن ایـن اتفـاق را کـم میدانـد .او
گفت«:مـن فکـر نمیکنـم کـه رافـا تمـام
گرنداسـلمهای فصـل را ببـرد .خـودش
هـم بـه چنیـن چیـزی فکـر نمیکنـد .او
فقـط میخواهـد که بـرود و خـودش را برای
حضـور در مسـابقات آمـاده کنـد .او االن
فقـط ایـن هـدف را دارد کـه بـا تمریـن کـردن
خـودش را بـرای حضـور در دور نخسـت
آمـاده کند .بعـد از آن بتدریـج پیش خواهد
رفـت .او آدم واقعبینـی اسـت».

بوندس لیگا

مانه :با دریافت پیشنهاد از بایرن مونیخ
سایر پیشنهادها را نادیده گرفتم

سـادیو مانـه ،مهاجـم سـابق تیـم
فوتبـال لیورپـول که بـه بایرن مونیخ پیوسـته
اسـت ،اعتـراف کـرد بـه محـض اطلاع از
اینکـه باشـگاه بایـرن مونیـخ خواهـان
جـذب اوسـت ،بـدون اینکـه ذرهای تردیـد
بـه خـودش راه دهـد بـه مدیربرنامههـای
خـود گفتـه اسـت کـه مقدمـات انتقالـش بـه
آلمـان را فراهـم کنـد .مانـه کـه هنـوز یـک
سـال دیگـر بـه پایـان قـراردادش بـا لیورپـول
باقـی مانـده بـود ،بـا قـراردادی  35میلیـون
پونـدی راهـی آلیانتـس آرهنـا میشـود
تـا از ایـن پـس بـا پیراهـن باواریاییهـا بـه
افتخـارات فوتبالـیاش اضافـه کنـد .مانـه
کـه سـال  2016از سـاوتهمپتون بـه لیورپـول
پیوسـت ،پـس از پشـت سـر گذاشـتن تسـت
پزشـکیاش در بایـرن مونیخ قبـل از برگزاری
مراسـم معارفـهاش در حالـی کـه بـرای
اولیـن بـار پیراهـن باواریاییهـا را بـه تـن کـرد،
گفت«:زمانـی کـه مدیـر برنامههایـم بـه مـن
گفت کـه از بایرن مونیـخ پیشـنهاد دارم ،فوراً
هیجـانزده شـدم .بالفاصلـه خـود را در ایـن
تیـم تصـور کـردم .بایـرن یکـی از بزرگتریـن
باشـگاههای دنیـا اسـت کـه همیشـه بـرای
بـردن همـه جامهایـی کـه در آنهـا حضـور
دارد ،میجنگـد .بـه همیـن دلیـل از نظـر مـن
انتخـاب بایـرن مونیـخ تصمیمـی درسـت
بـود .مدیـر برنامههایـم بـه مـن گفـت کـه از
باشـگاههای دیگـر هـم پیشـنهاد دارم کـه

البتـه ایـن بخشـی از حرفـه اوسـت امـا بـرای
مـن بـه محـض مطلـع شـدن از پیشـنهاد
بایـرن مونیـخ همـه چیـز تمـام شـده بـود و
مـن خـودم را بیـش از هـر شـخص دیگـری در
برنامههـای بایـرن مونیـخ میدیـدم».
باشـگاه لیورپـول در ابتـدا نسـبت بـه
فـروش مانـه بیمیـل بـود .بـه هـر حـال ایـن
بازیکـن نقـش بسـزایی در متحول شـدن تیم
یورگـن کلـوپ داشـت امـا بـا ورود دارویـن
نونیـز ،مهاجـم اروگوئـهای تیـم بنفیـکا کـه
آقـای گل فصـل گذشـته لیـگ برتـر پرتغـال
شـد ،موضـع لیورپولیهـا بـرای فـروش
مهاجـم سنگالیشـان نرمتر شـد و در نهایت
آنهـا بـا انتقـال او موافقـت کردنـد.
مانـه افزود«:مـن بازیکنـی نیسـتم
کـه روی چنیـن مسـائلی تمرکـز کنـم
(دربـاره احتمـال قـرار گرفتنـش کنـار
روبـرت لواندوفسـکی) .االن هـم اینجـا
در بایرنمونیـخ هسـتم و هـر کاری انجـام
خواهـم داد تـا بـا همتیمیهـای جدیـدم
جـام ببـرم».
مانـه در حالـی از لیورپول جدا میشـود
کـه در  6فصـل حضـورش در ایـن تیـم 269
بـازی در تمامـی رقابتهـا انجـام داد و 120
گل زد .او بـه قرمزپوشـان مرسیسـاید بـرای
فتـح لیـگ قهرمانـان اروپـا در فصـل -19
 2018و فتـح لیـگ برتـر انگلیـس در فصـل
 2019-20کمـک کـرد.

