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چهره

کریس خیال ترک تیم ملی
پرتغال را ندارد

رونالدو:
میخواهم در یورو
 2024بازی کنم

کر یستیا نو ر و نا لد و ستا ر ه
منچستر یونا یتد میگو ید جا م
جهانی  2022آخرین تورنمنتی
نخواهد بود که در آن تیم ملی
پرتغال را همراهی خواهد کرد.
آ قای گل فوتبال جهان تأیید
کرد که بعد از جام جهانی قطر
نیز میخواهد به کشورش برای
رسیدن به یورو  2024و بازی در
آن تورنمنت کمک کند و این
یعنی که او حداقل تا  39سالگی
به پو شید ن پیرا هن تیم ملی
پرتغال ادامه خواهد داد .رونالدو
 37ساله که جام جهانی امسال،
دهمین رویداد ملی مهم دوران
بازیگری او است ،تاکنون 189
بازی و  117گل ملی در کارنامهاش
به ثبت رسانده و به سبب این آمار
رکورددار گلزنی در رده ملی است.
او در مراسم ساالنه فدراسیون
فو تبا ل پرتغا ل برا ی معرفی
برترینهای فوتبال این کشور،
پس از کسب جایزهای افتخاری
برای تقدیر از جایگاهش بهعنوان
بهترین گلزن تیم ملی پرتغال
تأکید کرد که دوران بازیگریاش
در رده ملی هنوز تا رسیدن به خط
پایان فاصلهای زیاد دارد.
رونالدو گفت« :امیدوارم تا چند
سا ل د یگر همچنا ن یکی ا ز
اعضای فدراسیون باشم .هنوز
باانگیزهام ،آن هم انگی زهای باال.
راه من در تیم ملی هنوز فاصله
زیادی تا خط پایان دارد .تیم ما
بازیکنان باکیفیت فراوانی دارد.
من در جام جهانی حضور خواهم
داشت و میخواهم در یوروی
بعدی نیز بازی کنم».
رونالدو ادامه داد« :دریافت این
جایزه باعث مباهات است و به
دریافت آن افتخار میکنم .هرگز
فکر نمیکردم که یک روز بتوانم
این جایزه را کسب کنم .من از
همه آنهایی که در دوران بازیگری
من نقش مهمی ایفا کردند تشکر
میکنم .این مسیری طوالنی بود
اما مایلم بگویم که این راه هنوز
تا پایانش فاصله دارد».
رونالدو در زمان یورو  2024که
آلمان میزبان آن است 39 ،ساله
خواهد بود .این در حالی است
که مرحله مقدماتی این رقابتها
سال  2023آغاز میشود .او
سال  2016که پرتغال فاتح جام
ملتهای اروپا شد ،سه گل زد
هرچند  25دقیقه پس از حضور
در فینال مصدوم و مجبور به
ترک میدان شد .رونالدو با حضور
در جام جهانی قطر ،رکورددار
بیشترین حضور در مراحل نهایی
جام جهانی خواهد شد .او تاکنون
در  4جام جهانی حضور داشته
است.

ورزش جهان
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 6نکته جالب در مورد لیونل مسی

از دستمالکاغذی تاریخیتا لئونلمچی
لیونــل مســی شــاید بزرگتریــن فوتبالیســت تاریــخ باشــد .ایــن جادوگــر کوچــک یکــی از پرافتخارتریــن دوران حرفــهای فوتبــال را داشــته و یــک جام ملی را هم در تابســتان گذشــته بــا قهرمانی در کوپــا امریکا
بــه عناوینــش اضافــه کــرد .ایــن فوقســتاره  35ســاله رکوردهــای زیــادی را جابهجــا کــرده و تنهــا بازیکنــی اســت کــه هفــت توپ طــا را برده .به شــش نکتــه درباره او که شــاید نمیدانســتید ،اشــاره میکنیم:
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کمبود هورمون رشد و عشق به
نوشابه

مــا همــه میدانیــم مســی در روســاریو در زادگاه
چــه گــوارا بــه دنیــا آمــده اســت .او در ســالهای
نوجوانــی دچــار کمبــود هورمــون رشــد بــود کــه
مســتلزم هزینــه زیــادی اســت .خیلیهــا بــاور
دارنــد بارســلونا پــول درمــان او را پرداختــه
وقتــی در ســال  2001بــا ایــن تیــم قــرارداد بســته
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تأمیــن اجتماعــی
آرژانتیــن کار درمــان او را انجــام داده.
مســی بــا وجــود شــرایط خــاص جســمی ،در
 13ســالگی بــه بارســلونا رفــت و مثــل بقیــه
نوجوانهــا عالقــه زیــادی بــه نوشــیدنیهای
گازدار نشــان داد .کار بــه جایــی رســید کــه
دســتگا ههای تحویــل ایــن نوشــابهها در
الماســیا را جمــع کردنــد تــا بیش از این ســامت
خــود را بــه خطــر نینــدازد.
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دستمال کاغذی که تاریخ فوتبال را
بازنویسی کرد

مســی بــا گلهــای بیشــمار خــود کتــاب
رکوردهــای فوتبــال را بازنویســی کــرد امــا آغــاز
ایــن ماجــرا از وقتــی بــود کــه مدیــر فنی بارســلونا،
کارلــوس رکســاچ اســتعداد نــاب یــک پســربچه
 13ســاله را کشــف کــرد .رکســاچ چنــان مبهــوت
شــده بــود کــه بــه خاطــر نبــودن برگــه قــرارداد
رســمی در آن زمــان روی نخســتین ورق کاغــذی

کــه بــه دســتش رســید ،ایــن قــرارداد را نهایــی
کــرد؛ بلــه روی یــک دســتمال کاغــذی .ایــن
دســتمال کاغــذی را در یــک چهارچــوب نگــه
داشــتهاند تــا آینــدگان بداننــد چــه چیــزی عصــر
جدیــد تاریــخ بارســلونا را رقــم زد.
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لیونل مسی یا لئونل مچی؟

مســی در اســپانیا مشــهور شــد امــا داســتان او
بــه آن طــرف دنیــا در کشــورش آرژانتیــن هــم
کشــیده شــد .او اگرچــه در بارســلونا درخشــیده
بــود امــا بازیکــن خیلــی سرشناســی نبــود .کســی
نمیدانســت چــه نابغـهای اســت .وقتــی مســی
بــرای اولیــن بــار از ســوی فدراســیون فوتبــال
آرژانتیــن بــرای تیــم زیــر  20ســال دعــوت شــد،
دقیقــا ًنمیدانســتند نامــش چیســت .او تنهــا
بازیکــن آن تیــم بــود کــه خــارج از آرژانتیــن بــازی
کــرد و وقتــی بهصــورت رســمی دعــوت شــد بــا
نامــی متفــاوت از نــام خــودش دعــوت شــده بود:
لئونــل مچــی!
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شروعی نامقدس برای دورانی بهشتی

مســی در  17آگوســت  2005نخســتین بــازی
خــود را بــرای تیــم ملــی آرژانتیــن انجــام داد و
در دقیقــه  63دیــدار دوســتانه بــا مجارســتان
بــه جــای لیســاندرو لوپــس بــه زمیــن آمــد .حتمــا ً

تصــور میکنیــد ایــن روز را بــه نیکــی در ذهــن
میســپاریم چــون آغــاز ماجــرای عاشــقانه او بــا
آلبــی سلســته بــوده امــا اینطور نبود .نخســتین
بــازی او تنهــا  43ثانیــه طــول کشــید .مســی تــا
بــه زمیــن آمــد تــوپ گرفــت و خواســت یکــی
از آن اســتارتهای وحشــتناک خــود را بزنــد و
در نخســتین بــازی ملــی بدرخشــد .ایــن اتفــاق
نیفتــاد و ویلمــوس وانــژاک ،بازیکــن مجــار،
پیراهــن بازیکــن  18ســاله را گرفــت .در حالــی
کــه تــاش میکــرد خــودش را از شــر وانــژاک
رهــا کنــد ،دســتش بهصــورت او خــورد و داور
تشــخیص داد عمــدا ًبــا آرنــج ضربه زده .بازیکن
جــوان کارت قرمــز گرفــت و راهــی رختکــن شــد
قبــل از آنکــه جهــان درخششــی از او ببینــد.
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ایجاد یک واژه جدید در دیکشنری

کلمــات در توصیــف نبــوغ بازیکنــی ماننــد
لیونــل مســی کــم میآورنــد و گاهــی حتــی از
دیکشــنریها هــم کاری بــر نمیآیــد .در فوریــه
 2013ســانتیانا ،دیکشــنری اســپانیولی زبــان،
یــک صفــت ابــداع و بــه کتابــش اضافــه کــرد:
 .Inmessionateایــن کلمــه توســط مربــی
وقــت آرژانتیــن ،آلخانــدرو ســابیا و بــا همــکاری
پپســی انتخــاب شــد و میتــوان بــه دو شــکل
معنایــش کــرد :اول ،بهتریــن راه بــرای بــازی
فوتبــال ،ظرفیــت نامحــدود بــرای پیشــرفت
فــردی و دوم توصیــف لیونــل مســی ،بهتریــن
بازیکــن تاریــخ .البتــه مســی تنهــا فوتبالیســتی
نیســت کــه در دیکشــنری مدخــل ایجــاد

میکنــد .در ســال  ،2012ســوئد بــه تکریــم
زالتــان ابراهیموویــچ پرداخــت و یــک لغــت
بــرای توصیــف بزرگــی او در دیکشــنری ســوئدی
ابــداع کــرد .کلمــه « »Zlataneraفعــل اســت
و معنایــش میشــود« :ســلطه داشــتن ،آمــاده
بــودن».
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دلیل واقعی ایستادن او به تنهایی در
تمام تصویرهای تیمی

حتــی بزرگترینهــا هــم فانــی هســتند و بــا
وجــود مهارتهــای فوتبالــی خار قالعــاده،
بخــش قابــل توجهــی از مســی انســانی اســت.
نابغــه آرژانتینــی همیشــه در گوشــه چــپ
تصاویــر تیمــی قــرار میگیــرد دســت در
دســت همتیمیهــای هموطنــش بــا
کمــی تغییــرات جزئــی .دلیــل آن در
عقــده خودکــم بینــی پنهــان ســتاره
ســابق بارســلونا در ســا لهای
اول کارش اســت .او آن موقــع
هــم بااســتعدادترین بازیکــن
در میــان همتیمیهایــش
بــود امــا هنــوز ســلطهاش بــر
جهــان فوتبــال آغــاز نشــده
بــود.
اگــر کنــار عکــس تنهــا ایســتاده باشــد نیــازی بــه
زانــو زدن نــدارد و قــدش بلندتــر از همتیمیهــا
نشــان داده میشــود کــه زانــو زدهانــد .ایــن
جزئیــات کوچــک بــه مــا یــادآوری میکنــد مســی
شــاید بینهایــت بااســتعداد باشــد امــا بــاز هــم
انســان اســت و پــر از ضعــف.

آلبیسلسته در مسیر صحیح

آرژانتین ،خانهای که اسکالونی ساخته
z

گزارش

حمیدرضا کشاورز
روزنامهنگار

آرژانتیـن در دیدارهـای دوسـتانه پیـش رو بـا
هنـدوراس و جاماییـکا دیـدار خواهـد کـرد.
بازیکنـان دعـوتشـده بـه ایـن تیـم تقریبـا ًهمـان
بازیکنـان قبلـی هسـتند .طبیعـی هـم اسـت.
آرژانتیـن پـس از شکسـت در دیـدار نیمهنهایـی
کوپـا آمهریـکا در سـال  2019مقابـل برزیـل ،در
 33مسـابقه بـدون شکسـت مانـده اسـت .آنهـا
در سـال  2021بـرای اولیـن بـار پـس از سـال 1993
قهرمـان کوپـا آمهریـکا شـدند ،قدرتمندانـه بـه
جـام جهانـی  2022صعـود کردنـد و ایتالیـا را در
فینالیسـیما در هـم کوبیدنـد.
لیونـل اسـکالونی در ابتـدا بـه عنوان مربی موقت
انتخاب شده بود و دلیلش هم این بود که از نظر
مالـی ،ریسـک زیـادی در پـی نداشـت .حـاال اسـم
تیـم آرژانتیـن را گذاشـتهاند «اسـکالونتا» ،یعنـی
خانهای که اسـکالونی سـاخته اسـت.
آرژانتیـن پیشتـر خورخـه سـامپائولی ،مربـی
مشـهور را روی نیمکـت داشـت و بـا او دسـت
بـه ریسـکی بلندمـدت زده بـود .امـا حضـور او
فاجعـهای بـود کـه باید از قبل پیشبینی میشـد.
آرژانتیـن مدافعـان و دروازهبانانـی نداشـت کـه به
روش سـامپائولی بـازی کننـد و کار بـا توپشـان
خـوب باشـد .تیـم پیـر آرژانتیـن در روسـیه در

مرحلـه یکهشـتم نهایـی حـذف شـد .اخـراج
سـامپائولی هزینههـای زیـادی داشـت و اتحادیه
فوتبـال آرژانتیـن بـه همیـن دلیـل بـه سـراغ
اسـکالونی رفـت کـه گزینـه ارزانـی بـود .امـا او
ماننـد یـک مربـی مانـدگار حـرف مـیزد« :فرانسـه
و کرواسـی (فینالیسـتهای جـام جهانـی) تـوپ
را میگرفتنـد و  3یـا  4ثانیـه بعـد در موقعیـت
شـوتزنی قـرار داشـتند .فوتبـال اینطـور شـده

اسـت .ایـن فوتبالـی اسـت کـه مـن دوسـت دارم.
مـن میخواهـم مسـتقیم و عمودی بـازی کنیم».
امـا یـک مشـکل وجـود داشـت .ایـن مـدل بـرای
لیونـل مسـی مناسـب نبـود .اولیـن دیـدار رسـمی
اسـکالونی مقابـل کلمبیـا در کوپـا آمهریـکا 2019
بـود .آرژانتیـن دو بـر صفـر شکسـت خـورد .آنهـا
سـپس ایدههـای خـود را تـا حـدودی تغییـر دادند
و در بـازی نیمهنهایـی مقابـل برزیـل هـم خـوب

بودنـد .امـا در آن بـازی مسـی ،الئوتـارو مارتینـس
و سرخیو آگوئرو بیش از حد سنگین بودند و این
تیـم در ضدحملات آسـیبپذیر بـود.
اما مسی برای اولین بار در دوران بازیاش ،انگار
حضور در دیدارهای ملی را مهمترین هدفش در
نظـر گرفتـه بـود .او پیشتـر چهـرهای جـدا از تیـم
ملـی بـود .امـا مسـی تبدیـل بـه رهبـر گـروه شـده
بـود .زمانـی کـه دیدارهـای مقدماتـی جـام جهانی

از راه رسـید ،آرژانتیـن مسـتقیم و عمـودی بـازی
نمیکـرد .آنهـا تیمـی مبتنـی بـر مالکیـت تـوپ
شـده بودنـد و لئانـدرو پـاردس ،رودریگـو دیپـل
و جیووانـی لوسلسـو ضرباهنـگ بـازی را دیکتـه
میکردنـد و مسـی نزدیـک بـه دروازه حریف بازی
میکرد .تماشـای بازی این تیم جذاب شـده بود.
خـط دفاعـی آرژانتیـن نقطـه ضعـف آنهـا بـوده
اسـت .چهـار سـال پیـش ،در روسـیه کـه قطعـا ً
اینطـور بـود .ایـن بـار هـم در قطـر آنهـا زیـر فشـار
قـرار خواهنـد گرفـت .امـا امیلیانـو مارتینـس
دروازهبـان و کریسـتین رومـرو مدافـع در
دیدارهـای اخیـر عالـی بودهانـد .آرژانتیـن در 12
بـازی اخیـر خـود تنها دو گل دریافت کرده اسـت.
اگـر هنـدوراس و جاماییـکا بتواننـد آمـار گلهـای
خـورده آرژانتیـن را بیشـتر کننـد ،ایـن اتفاقـی
غافلگیرکننـده خواهـد بـود .اما این دیدارها برای
تقویت اتحاد گروه است .جالب است که ببینیم
آیا الکسیس مک آلیستر از برایتون میتواند در
ایـن تیـم بدرخشـد یـا نـه.
امـا حتـی شکسـت در ایـن دیدارهـا هـم پـروژه
اسـکالونی را از مسـیر خـارج نمیکنـد و تأثیـری
روی اعتماد به نفس آرژانتین نخواهد گذاشـت.
اسـکالونی میدانـد کـه تیمـش باالخره شکسـت
خواهـد خـورد .او از ایتالیـا اسـم میبـرد کـه رونـد
طوالنـی شکسـتناپذیری داشـت امـا بـه جـام
جهانی نرسید .اگر انتخاب بین شکستناپذیری
طوالنـی و قهرمانـی جـام جهانـی باشـد ،تردیـدی
نیسـت کـه اسـکالونی کـدام را انتخـاب میکنـد.
شـاید هـم او بـه هـر دو برسـد.

گابریل ژسوس

الکس گریمالدو

جود بلینگهام

خط خوردن از تیم ملی برزیل

در رادار منچسترسیتی

قیمت 150 :میلیون یورو

گابریل ژسوس ،مهاجم آرسنال که در هفتههای اخیر خوش درخشیده ،در
لیست تیم ملی برزیل غایب است و تیته او را دعوت نکرده است .ژسوس در
هفت بازی با آرسنال چهار گل زده و سه گل ساخته است .او حاال میگوید:
«من برای تیته و کادر فنی احترام قائل هستم .من گفتهام که برزیلی
هستم و همیشه تیم ملی کشورم را تشویق میکنم .تیم ما کیفیت زیادی
دارد و من تالش میکنم که دوباره فرصت حضور در تیم را داشته باشم».

منچسترسیتی به دنبال تقویت خط دفاعی خود است و میخواهد الکس
گریمالدو ،مدافع چپ بنفیکا را به خدمت بگیرد .این بازیکن عملکرد
درخشانی در لیگ قهرمانان داشته است .او در آکادمی بارسلونا پرورش
یافته و سبک بازی او مناسب تیم پپ گواردیوال است .قرارداد این بازیکن
با بنفیکا در تابستان  2023به پایان میرسد و از این رو ،سیتی میتواند او
را با قیمتی پایین در ژانویه خریداری کند.

بوروسیا دورتموند اعالم کرد که قیمت جود بلینگهام  150میلیون یورو است.
قرارداد این بازیکن تا سال  2025اعتبار دارد و هیچ مبلغی برای فسخ آن در
نظر گرفته نشده است .باشگاههای بسیاری به دنبال جذب این بازیکن
تیم ملی انگلیس هستند .لیورپول ،منچستریونایتد و چند باشگاه دیگر
از لیگ برتر اوضاع او را زیر نظر دارند ،و رئال مادرید هم او را برای تقویت
خط میانیاش میخواهد.

