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زیدان در عربستان؟
اسطوره فرانسوی پیشنهادهای بزرگی را رد 

کرده، اما باید زودتر به حرفه اش برگردد

بردهای اقتصادی
 آلگری در یوونتوس جراحی اقتصادی را 

با موفقیت انجام داده است

مجسمه شرارت
کلکسیون جرائم آنتونی استوکس کامل شد

تقریبا همه ناظران عقیده دارند آنتونی اســتوکس، یک مهاجم درجه یک و 
توانا بود که اگر از حواشی پرهیز می کرد و فقط به فوتبالش می چسبید، دوران 
بســیار پرباری را در اروپا تجربه می کرد. با این حال استوکس به شدت و به 
شکلی بیمارگونه دنبال خوش گذرانی بود و همین ویژگی، جایگاه او را پله پله 
تنزل داد. بدون تعارف با توجه به بضاعت مالی باشگاه های ایرانی، در شرایط 
طبیعی شاید هرگز بخت استفاده از مهاجم ایرلندی به تیم هایی مثل تراکتور 

و پرسپولیس نمی رسید اما مهاجم سابق سلتیک و ســاندرلند با رفتارهای 
غیرحرفه ای اش روزبه روز از سطح اول فوتبال اروپا فاصله گرفت و البته در ایران 
هم نشان داد از فوتبال فقط بخش قرارداد بستن و پول گرفتن را دوست دارد!

اتفاقی که بار دیگر اسم استوکس را سر زبان ها انداخته، مربوط می شود 
به خبر دستگیری او، درحالی که چیزی حدود 2کیلوگرم کوکایین حمل 
می کرده و در دوبلین در حال فرار از دست پلیس بوده است! او حتی حین 
حمل کوکایین هم رانندگی غیرعادی داشــته که گویا باعث جلب توجه 
پلیس شده اســت. نهایتا هم این بازیکن در پی یک تعقیب و گریز پیاده 
بازداشت شده است. استوکس پیش تر در دادگاه ایرلند به جرم آزار و اذیت 
نامزدش محکوم شده بود و یک فقره حبس تعلیقی در پرونده اش دارد. این 
بازیکن پس از ترک پرسپولیس به تیمی به نام لیوینگستون در اسکاتلند 

پیوست، اما مدیران باشگاه به سرعت پی بردند تمرکز او روی فوتبال نیست 
و عذرش را خواستند. این، آخرین تیم فوروارد اسکاتلندی بود.

نکته جالب در مورد استوکس این است که او در 3باشگاه آخرش شامل 
پرسپولیس، آدنا دمیراسپور و همین لیوینگستون جمعا فقط 7بازی انجام 
داده و یک گل به ثمر رسانده است. اســتوکس بابت کمتر از 100دقیقه 
بازی برای پرسپولیس، از این باشگاه چیزی حدود 150هزار دالر دریافت 
کرد و با وجود ترک غیرقانونی تیم، توانست سرخپوشان را از سوی فیفا 
محکوم کند؛ برگ زرینی دیگر در کارنامه درخشان مدیریت محمدحسن 
انصاری فرد! قصه استوکس، قصه یک استعداد سقوط کرده است؛ مهاجمی 
که در دربی تهران حتــی در بدترین فرمش هم طــی چند دقیقه بازی 

حسابی درخشید، اما افسوس که دل به کار نمی داد.

در نخســتین مســابقه پس از درگذشت غم انگیز 
جانلوکا ویالی، تیم ســابق او یعنــی یوونتوس به 
یک برد اقتصادی دیگر دست یافت و یک بر صفر 
اودینزه را برد. پیش از بازی یــووه مقابل اودینزه 
که پدیده این فصل لیگ اســت، مراسم عزاداری 
و یادبود ویالی در ورزشــگاه برگزار شد. یوونتوس 
در واقع در این مسابقه عزادار 2اسطوره خود بود؛ 
اولی جانلوکا ویالی که آخرین کاپیتانی بود که جام 
قهرمانی اروپا را برای یووه باالی ســر برد و ارنستو 
کاستانو، کاپیتان سال های دورتر یوونتوس که او 

هم به تازگی درگذشته است.
در آستانه بازی حســاس 4روز دیگر یوونتوس 
مقابل ناپولی، این برد خیلی اهمیت داشت. این 
هشــتمین برد متوالی و هشــتمین کلین شیت 
پیاپی برای یوونتوس در سری آ بود و این تیم را 
تا رده ســوم باال آورد. آلگری حتی در بازی های 
دوستانه هم مقابل تیم های ضعیف دفاع می کند 
و با یــک گل برنده می شــود. او مالکیت توپ را 
هم دوست ندارد. یوونتوس در 17بازی نخست 
خود در فصل جاری ســری آ، 12بار کلین شیت 
داشته که 8تای آن در بازی های اخیر بوده. تنها 
کالیاری در فصل 67-1966 با 13 کلین شــیت 
در 17بازی نخســت، عملکرد بهتری نسبت به 
یووه داشته اســت. این عملکرد دفاعی در حالی 

است که بونوچی چند وقتی است غایب و مصدوم 
است. او از اواسط دسامبر التهاب تاندون دارد و 
به بازی با ناپولی هم احتماال نمی رسد. در غیاب 
کاپیتان، ترکیب دفاع 3 نفره گلیسون برمر، دنیلو 
و الکس ســاندرو جواب داده و فدریکو گاتی هم 
کمی بازی می کند. دنیلو در بازی با اودینزه برای 
دومین بار متوالی به عنوان بهترین بازیکن زمین 

شناخته شد.
   با برد در بازی بعدی آلگری به رکورد 9برد پیاپی 
در لیگ می رســد که بهترین رکــورد خودش در 

مارس سال 2018است.
   یوونتوس خوب دفاع می کند و اگر شد، گل هم 
می زند. کوســتیچ و والهوویچ با زدن 3گل از روی 
ضربه آزاد بهترین عملکرد را در سری  آ دارند و این 
نشان می دهد تاکتیک آلگری استفاده از ضربه های 

ایستگاهی و شروع مسابقه است.
   این تیم از دقیقه 85به بعد 6گل به ثمر رسانده 
که این بهترین رکورد بین همه تیم های لیگ است.

   با درنظر گرفتن رده بنــدی بازی های لیگ در 
نیمه هــای دوم، یوونتوس با 38امتیــاز در صدر 
جدول قرار می گیرد. این در حالی اســت که یووه 
کال 37امتیاز در لیگ گرفته و اگر لیگ فقط نیمه 
دوم داشت امتیازات این تیم 38 می شد و یووه در 

صدر قرار می گرفت.

شکست 2بر یک رئال مقابل ویارئال پیام هایی داشت. 
یکی از معضل های رئال که در این مســابقه به چشم 
آمد، اســپانیایی زدایی از تیم بود. برای نخستین بار 
در تاریخ 121ساله باشگاه از هیچ بازیکن اسپانیایی 
در یک مســابقه اللیگایی در ترکیب اصلی استفاده 
نشد و حتی کارواخال هم روی نیمکت بود. 3بازیکن 
از فرانسه، 2بازیکن از برزیل، 2بازیکن از آلمان، یک 
بازیکن از کرواسی، بلژیک، اروگوئه و اتریش در ترکیب 
اصلی تیم به میدان رفتند. رئــال در طول تاریخش 
435بازی انجام داده و در هیچ یک از این مســابقات 
ترکیب اولیه بدون بازیکن اسپانیایی چیده نشده بود.

فلورنتینو پرس در یک دوره 2سیاســت را در پیش 
گرفته بــود؛ جذب بازیکــن نوجــوان و خریدهای 
اسپانیایی. بازیکنان اسپانیایی نظیر ایسکو، ایارامندی، 
آسنسیو، ماریانو، ســبایوس و چندین بازیکن دیگر 
جواب ندادند یا جرقه زدند و خاموش شدند. بازیکنان 
آکادمی هم یا میدان ندیدند یا توسط مربیان بعدی 
نادیده گرفته شــدند؛ مثل یورنته، اشرف حکیمی، 

رگیلون، میگل گوتیرس و... .
با شکست آن سیاست ها، حاال ترکیب رئال از بازیکنان 
اسپانیایی خالی شده. دنی کارواخال تنها اسپانیایی  
است که خود را به عنوان یک بازیکن کلیدی ثابت کرده 
است. فقط 14بازیکن از 55خرید باشگاه از سال2009 
تاکنون ملیت اسپانیایی داشته  اند. در این مدت رئال 
مادرید 400میلیون یورو از بازیکنان آکادمی فروش 
داشته است. در جام جهانی2010، 5بازیکن در تیم 

اسپانیا حضور داشتند که به قهرمانی دست یافتند.
درباره رئیــس باشــگاه مادریدی شــایعات زیادی 
وجود دارد. بعضی ها می گویند او نژادپرســت است 
و با بازیکنان سیاهپوست مشــکل دارد. منتقدان، به 
رفتارش با ماکله له اشاره می کنند، اینکه پرس بهترین 
هافبک دفاعی چند دهه اخیر جهان را از باشگاه راند 
تا این هافبک فرانسوی به چلسی برود. ساموئل اتوئو 
هم در رئال مادرید پرورش یافت اما به او میدان داده 
نشد تا بعدها به بارسلونا برود و به رئال گل بزند. البته 

مقصر این موضوع فلورنتینو نبود. در سال های اخیر 
بازیکنانی مثل رودیگر، آالبا، شــوامنی، کاماوینگا، 
مندی و... حذف شــده اند که همگی سیاهپوست اند 
و این فرضیه منتقدان را رد می کند. انگ دیگری که 
به پرس چسبانده اند این است که او از آرژانتینی ها و 
هلندی ها متنفر است. باشگاه رئال خیلی وقت است 
بازیکن آرژانتینی نخریده و این در حالی است که پیش 
از این ستاره هایی مثل دی ماریا، ایگواین، ردوندو و... 
در رئال درخشــیده بودند. هلندی ها هم همینطور؛ 
رئیس باشگاه در یک تابستان همه هلندی ها را بیرون 
کرد و فقط یکی را که بدترین شــان بود، به نام درنته 
نگه داشت. او در این کودتای ضد هلندی ستاره های 
درخشانی مثل آرین روبن، وزلی اسنایدر و... را بیرون 
انداخت شاید چون بارسلونا پاتوق بازیکنان هلندی 
اســت. حاال رئال فقط بازیکن فرانســوی و برزیلی 
می خرد. حتی در تیم دوم باشگاه هم بازیکن برزیلی 
)وینیسیوس توبیاس( حضور دارد و یک برزیلی دیگر 
به نام رینیر چند سال است به این تیم و آن تیم قرض 

داده می شود.

   جام حذفی
به نظر می رســد رئال مادرید این فصل هم باید جام 
حذفی را فراموش کند. آنها پس از پیروزی پرزحمت و 
خفیف مقابل کاسرنیو در دوره یک هشتم کوپادل ری 
به تور ویارئال خوردند؛ همین تیمی که پریشب رئال 
را شکست داد. قرعه های یک هشتم را ببینید؛ ویارئال 
- رئال مادرید، سئوتا )سطح سوم( - بارسلونا، لوانته 
)ســطح دوم( - اتلتیکو مادرید، خیخون - والنسیا، 
آالوس - سویا، بتیس - اوساسونا، سوسیداد - مایورکا. 
رئال برای ششمین فصل در السرامیکا، زمین ویارئال 
موفق به پیروزی نشــد؛ 5تساوی و یک شکست. این 
دومین باخت اللیگایی رئالی ها در این فصل بود. رئال 
چهارشنبه این هفته در سوپرجام اسپانیا در عربستان 
با والنسیا بازی دارد. دیگر دیدار نیمه نهایی سوپرجام 

پنجشنبه  بین بارسلونا و رئال بتیس برگزار می شود.

آیا باشگاه رئال مادرید با 
آرژانتینی ها، هلندی ها و 
اسپانیایی ها مشکل دارد؟

بومی  زدایی 
از تیم

در بازی رئال – ویارئال داوری هم طبق معمول مشکل داشت. یک 
پنالتی مشکوک برای رئال گرفته شد و سپس داور جبران کرد 
و درحالی که آالبا داشت روی زمین می افتاد، فویث توپ را به 
دستش کوبید و داور برای ویارئال پنالتی گرفت. آنچلوتی گفته 
هر دو پنالتی اشتباه بود. هفته گذشته صحنه مشابه همین برای 
رئال پنالتی گرفته نشد. صحنه کوبیدن آرنج پارخو به رودیگر در 
محوطه جریمه ویارئال هم اصال در VAR بررسی نشد و این هم می توانست پنالتی باشد. 

معلوم نیست در مغز داوران اللیگا چه می گذرد!

خط دفاعی رئال با رفتن کاســمیرو ضعیف شده. البته با وجود او 
هم رئال گل می خورد اما کمتر. در اللیگا، این تیم تاکنون فقط 
3کلین شیت کرده است؛ اتفاقی که از فصل 2009-2008 رخ 
نداده است. 13تیم در اللیگا هستند که در این فصل بیش از رئال 

مادرید کلین شیت کرده اند.

آنچلوتی معموال در نخستین بازی سال جدید خوب نیست. فصل 
گذشته او نخســتین بازی خود را به ختافه باخت. رئال مادرید 
بــرای دومین بار متوالی در نخســتین دیدار ســال در اللیگا 
شکســت خورد )ختافه 2022، ویارئال 2023(. آخرین باری 
که چنین اتفاقی افتاده بود، سال های 1948 و 1949)شکست 
مقابل آلکویانو و بارســلونا( بود. کارلتو لیگ را در 5بازی اخیر از 
دست داده است. عملکرد رئال در 5بازی اخیر تیم در لیگ؛ 2برد، 2باخت، یک مساوی.

کورتوا که بهترین دروازه بان سال2022 اروپا شناخته شده و جایزه لو 
یاشین را از فرانس فوتبال گرفته، در اللیگا خوب گل می خورد. او در 
12بازی این فصل لیگ 14گل دریافت کرده؛ تقریبا هر 77دقیقه 
یک گل. آمار گل های خورده در لیگ قهرمانان هر 90دقیقه یک 
گل است؛ 4گل در 4بازی. او در همه رقابت های فصل پیش 52بار 
به میدان رفتــه و 46گل خورده بود که 29تــای آن در اللیگا بود. 
کورتوا تاکنون 1998بازی برای رئال انجام داده که 78بار کلین شــیت داشته و 188گل 
خورده. میانگین گل های خورده او تقریبا همیشه یکسان است. زیاد گل می خورد و زیاد توپ 
می گیرد. دروازه بان بلژیکی در این فصل اللیگا تنها یک بار کلین شیت داشته؛ یک کلین شیت 

در سوپرجام اروپا مقابل اینتراخت فرانکفورت و 2کلین شیت در لیگ قهرمانان اروپا.

دفاع

کارلتو

کورتوا

داوری

یم  کر
بنزمــا هــم بــه رکورد 

دی استفانوی افســانه ای رسید و 

ششــمین گلزن برتر تاریخ اللیگا شد؛ 

لیونل مســی 474گل، کریستیانو رونالدو 

311، تلمو ســارا 251، هوگو سانچس 234، 

رائول 228، آلفردو دی استفانو و کریم بنزما 

227گل. او با یــک گل دیگر به رکورد 

رائول در رده پنجم می رسد و با 

7گل به رده چهارم.

زین الدیــن پــس از جدایــی خودخواســته از رئال مادریــد، 
پیشــنهادهای زیادی داشــت اما هیچ کدام از آنها را نپذیرفت. 
پاری سن ژرمن، منچستریونایتد، چلسی، یوونتوس و چند تیم 
دیگر در فصل پیش او را می خواستند اما زیزو منتظر ماند تا پس 
از جام جهانی2022 به جای دیدیه دشان روی نیمکت تیم ملی 
فرانسه بنشیند. با نتایجی که دشان گرفت و یک لیگ ملت های 
اروپا را پارســال برد و امســال خروس ها را تا فینال پیش برد، 
پروژه تغییر نیمکت این تیم منتفی شد. دشان از حمایت رئیس 
فدراسیون فوتبال و رئیس جمهور فرانسه برخوردار است. کریم 
بنزما از مدتی پیش می دانست که قرار است قرارداد دیدیه دشان 
تا سال2026 و جام جهانی آینده تمدید شود و برای همین بود 
که تصمیم به بازنشستگی از تیم ملی گرفت. سرمربی 54ساله 
خروس ها عملکردی عالی داشــته؛ قهرمانی جام جهانی2018، 
نایب قهرمانی جام جهانی2022 و یــورو2020، قهرمانی لیگ 
ملت های اروپا2022، 139بازی، 89برد، 28تساوی، 22باخت.

خبرنگار نزدیک به زیــدان گفته که این مربی هیچ پیشــنهاد 
دیگری را نمی پذیرد. فرانسه فعال منتفی است و رئال مادرید هم 
با آنچلوتی ادامه می دهد. اگر آنچلوتی یا رئال نخواهند با هم ادامه 
دهند، ممکن است زیزو برای سومین بار به این باشگاه برگردد. 
او در یکی دو ماه اخیر پیشنهاد ســرمربیگری برزیل، پرتغال و 
آمریکا را رد کرد. حاال پس از یک سال و نیم دوری از مربیگری 
بعید است 4سال دیگر هم کنار بنشــیند تا قرارداد دشان تمام 
شود. ممکن است با نتایجی که گراهام پاتر در چلسی گرفته، تاد 
بولی زودتر از حد تصور سراغ زیدان برود و او را به استمفوردبریج 
ببرد. از طرفی، باشگاه الهالل عربستان هم که شاهد ریخت وپاش 
باشــگاه رقیب بوده و می خواهد از النصر که کریستیانو رونالدو 
را جذب کرده عقب نماند، دنبال توافق با زیدان اســت. الهالل 
مسی را هم می خواهد و زیدان این فرصت را دارد تا با این ستاره 
آرژانتینی کار کند؛ البته اگر معجزه شود و هر دو انتقال رخ بدهد. 
با نتایج اخیر آلگری در یوونتوس که این تیم را دوباره تا رده های 
باالی جدول باال کشیده، گزینه بازگشت به یوونتوس هم بعید 
به نظر می رسد. اما پاری سن ژرمن هم همیشه گزینه است. گالتیه 
در هفته های اخیر نتایج خوبی نگرفته و متزلزل نشان داده است.


