توافق نهایی شد؛ کوکوریا در چلسی به جای سیتی

از ابتدای تابستان امسال اخباری در مورد انتقال مارک کوکوریا،
مدافع چپ برایتون ،به جمع شــاگردان پپ گواردیوال شنیده شده
بود ،اما قیمت درخواســتی  50میلیون پونــدی مورد نظر برایتون
باعث شــد مذاکرات این باشــگاه با ســیتی متوقف شود و دیروز
نشــریه دیلی میل مدعی شد چلسی در آســتانه جذب این مدافع
اسپانیایی قرار گرفته است
سیتی حاضر نشــد تا رقم پیشنهادی را از  40میلیون پوند باالتر

ببرد و در نتیجه کوکوریا ترجیح داد پیشــنهاد چلســی را جدی تر
بررســی کند .روز گذشته اعالم شد که دو طرف به توافق نزدیک
شده اند و ســاعاتی پیش مارکا و نیز رسانه های انگلیسی خبر از
توافق کامل برایتون و چلسی دادند .باشگاه لندنی که با کوکوریا به
توافق شخصی رسیده بود ،حاال رضایت برایتون را نیز جلب کرده
و برای این انتقــال  50میلیون پوند هزینه خواهد کرد .حاال فقط
مذاکره دو باشگاه بر سر جزئیات قرارداد باقی مانده است.

کوکوریا تابستان ســال گذشته با قراردادی به ارزش  18میلیون
یورو از ختافه به برایتون پیوست و تنها  35بازی کافی بود تا توجه
تیم های بزرگ لیگ برتــر را جلب کند .او بهترین بازیکن فصل
برایتون شــناخته شــد و از فصل بعد با پیراهن چلسی در میادین
حاضر خواهد شد .با این انتقال به نظر می رسد مسیر برای جدایی
مارکوس آلونسو از چلسی هموار خواهد شد .گفته می شود مقصد
بعدی او بارسلوناست.
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آزمون و طارمی؛
یاقوت و زمرد در یک انگشتری

ســردار آزمون و مهدی طارمــی ،تأثیرگذارترین بازیکنان حال
حاضــر تیم ملی فوتبال ایــران ،در ماجرای مســائل مربوط به
برکناری دراگان اســکوچیچ در دو ســمت متفــاوت ماجرا قرار
گرفتند و به نظر میرســد رابطهی این دو ،رو به سردی گراییده
است .آیا تداخل پســتهای این دو در شکلگیری این اتفاقات
مؤثر بوده است؟
در همهی این ســالها ،طارمی و آزمــون گلهای زیادی را با
همکاری یکدیگر چه در دوران کارلوس کیروش و چه در دوران
دراگان اسکوچیچ به ثمر رساندهاند.
اما در  ۶بازی آخر تیم ملی در مقدماتی جام جهانی همواره یکی
از این دو غایب بوده و دیگری در پســت نوک خط حملهی تیم
ملی ایران قرار گرفته است.
این در حالیست که در ســایر بازیهایی که این دو بهصورت
همزمــان در ترکیب تیم ملی قرار گرفتهاند ( ،بهجز بازی رفت با
کره جنوبی که تیم ملی با آرایش  ۴-۴-۲به زمین رفت) طارمی
به پســت وینگر چپ منتقل شــده است .مســئلهای که به نظر
نمیرســد چندان مورد عالقهی مهاجم بوشهری باشد .طارمی
فصل گذشــته در تیم پورتو هم  ۴دیدار را در پســت وینگر چپ
تجربــه کرد و اتفاق ًا آمار خوب  ۴گل و  ۳پاس گل را هم از خود
بر جای گذاشــت ،اما تعداد بازیهای کم طارمی در این پســت
در تیم پورتو نشــان میدهد سرژیو کونسیســائو به عدم تمایل
طارمی برای بازی در پســت وینگر چپ آگاه است و او را در این

منطقه بازی نمیدهد .تصویر زیر آمار کلی باشــگاهی طارمی را
در پستهای مختلف نشان میدهد.
تیم ملی فوتبال ایــران در دوران دراگان اســکوچیچ اغلب از
آرایشهایی اســتفاده کرده که یک مهاجــم نوک را در ترکیب
خود میدیده است(  ۴-۱-۴-۱ ،۴-۳-۳و  .)۴-۲-۳-۱بنابراین
پ منتقل
یکی از بین طارمی و ســردار باید به پســت وینگر چ 
میشده است .همانطور که از آمارهای باال هم برمیآید ،آزمون
به مراتب بازیهای کمتری را نسبت به طارمی در پستی غیر از
مهاجم نوک تجربه کرده اســت و حاصل این بازیها هم تنها ۲
گل بوده اســت .ضمن این که در دوران کارلوس کیروش هم
طارمی در پســت وینگر چپ و راســت بارها بهکار گرفته شد و
اتفاف ًا وظایف دفاعی بیشتری هم نســبت به دوران اســکوچیچ
برای حمایت از مدافع کناری پشــت ســر خود داشت؛ بنابراین
تصمیم دراگان مبنی بر استفاده از طارمی به جای سردار در پست
وینگر چپ منطقی به نظر میآید.
اما آن ســوی میدان ،باید قبول کرد کــه بهترین نمایشهای
ماههای اخیــر طارمی در ترکیب تیم ملــی در دو بازیای رقم
خورد که بهعنوان تکمهاجم در زمین بود و دو گل ســهامتیازی
را مقابل عراق و امارات در تهران به ثمر رساند.
زمانی که طارمی در پســت مهاجم نوک بهکار گرفته میشود،
آزادی عمل بیشــتری دارد و میتواند عقب آید و در بین خطوط
حریفــان از مدافعــان و هافبکهای ما تــوپ دریافت کند .در

اشتباه عجیب گلر قهرمان قطر
در حد محالت!

پــس از دو فصل شکســت ناپذیری
متوالی و کســب عنوان قهرمانی لیگ
قطر در این دو ســال ،فصل جدید به
کام السد آغاز نشد و این تیم در هفته
اول و بــا نتیجه شــوکه کننده  4بر 3
برابر تیم ام الصالل تن به شکست داد
تا این تیم پــس از مدت ها باخت در
لیگ داخلی را نیز تجربه کند.
این دیدار در شرایطی برگزار شد که
الســد بدون بازیکنان ملی پوش خود پای به زمین مســابقه گذاشت و به همین
دلیل جهاد محمد ســنگربان جوان و  21ساله این تیم برای نخستین بار با لباس
الســد درون دروازه قرار گرفت تا جانشین سعد الشیب و مشعل برشم دو گلر ملی
پوش قطری باشد.
اوضــاع بر وفق مراد قهرمان قطر پیش رفت و این تیم با گل های تاباتا و بغداد
بونجاح از حریف پیش افتاد اما در ادامه ام الصالل به بازی برگشت و با کامبکی
دیدنــی  2مرتبــه دروازه مدافع عنوان قهرمانی را باز کرد و بازی را به تســاوی
کشــاند .در لحظاتی که السد برای رســیدن به گل پیروزی و برتری دوباره روی
دروازه ام الصالل فشار آورده بود ،اشتباه مرگبار گلر جوان باعث نابودی امیدهای
شــاگردان خونما لییو شــد و در کمال ناباوری این تیم با دریافت گل ســوم ،از
حریف خود عقب افتاد.
ام الصالل در ادامه به گل چهارم نیز رســید و شــوت سانتی کازورال در دقایق
پایانی تنها اختالف را کاهش داد تا السد با نتیجه  4بر  3مقابل حریف خود مغلوب
شــود .باختی تلخ در نخستین تجربه خوانما لییو دستیار سابق پپ گواردیوال که
بدون لشگری از بازیکنان ملی پوش رقم خورد.
البته اشتباه مرگبار گلر  21ساله السد ،یادآور اشتباه مشعل برشام دروازه بان ملی
پوش این تیم در دیدار برابر استقالل و از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آســیا بود .برشــام که آن زمان  20ســاله بود و تا پیش از آن دیدار تنها  3مرتبه
برای الســد به میدان رفته بود ،نتوانست پاس رو به عقب و زمینی هم تیمی خود
را کنترل کند و توپ از زیر پای او وارد دروازه شــد و شــاگردان شفر گل نخست
بازی را به ثمر رساندند.
البته الســد در آن بازی و در نیمه دوم به بازی برگشــت و  3بر یک برنده شد،
اما اشــتباه جهاد محمد که دقیقا شرایطی مشابه مشعل برشام گلر بی تجربه آن
روزهای السد بود ،در نوع خود جالب توجه بود.

حاال باید در مورد حذف
رئال مادرید حرف میزدیم!

رویای موفقیت در اروپا باز هم برای
تیم متمول فرانســوی محقق نشد و
آنها فصل گذشــته خیلــی زود با این
تورنمنت وداع کردند.در شــرایطی که
به نظر می رســید صعود پاری ســن
ژرمن در خانه رئال مادرید قطعی شده،
در  30دقیقه پایانی همه چیز تغییر کرد
و تیم کارلــو آنچلوتی با تکیه بر هت
تریک تاریخــی کریم بنزما راهی دور
بعد شــد .برخی معتقدند گل اول این بازیکن با خطا روی جان لوییجی دوناروما،
دروازه بان جوان پیاسجی به ثمر رســیده و مائوریتسیو پوچتینو نیز مجددا تاکید
کرد این صحنه باید مورد بازبینی داور قرار می گرفت.
مائوریتسیو پوچتینو گفت« :من فکر میکنم در مجموع دوران حضورم در باشگاه
پاری سن ژرمن بسیار مثبت بوده است .همیشه باید از تجربیات به صورت مفیدی
اســتفاده کرد و ما باید از این اتفاقات برای آینده درس بگیریم .ما منطقی هستیم
و باید اینگونه فکر کنیم .ما در یک ســال و نیم قهرمان جام حذفی ،ســوپرکاپ
و لیگ شــده ایم ،اما واضح اســت که پروژه پاری ســن ژرمن همیشه قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپا اســت و می توان تصور کرد که قهرمان نشــدن در این
تورنمنت یک شکســت محسوب می شود .اما در هر صورت این یک ناکامی 50
ساله است ،نه فقط شکســت فصل گذشته .زیرا پاری سن ژرمن به خصوص در
 10یا  11ســال اخیر و با حضور مالکان جدید ،همیشه به دنبال موفقیت در لیگ
قهرمانان اروپا بوده اســت .همه اهداف در پاری سن ژرمن روی لیگ قهرمانان
اروپا متمرکز است و گاهی اوقات این می تواند کمی حواس همه را پرت کند .به
نظر میرسد هدف باشگاه فقط موفقیت در بازیهای اروپایی است و قهرمانی در
دیگر رقابتها ،برای این تیم آسان و بدیهی تلقی میشود .همچنین من فکر می
کنــم صحنه برخورد کریم بنزما بــا جیجی دوناروما خطا بود و اگر این صحنه در
 VARبررســی می شد ،در حال حاضر در مورد چیز دیگری صحبت می کردیم،
حذف رئال مادرید».
ناکامــی دوباره در لیگ قهرمانان و شکســت دراماتیک برابر رئال مادرید باعث
شــد مائوریسیو پوچتینو ،سرمربی آرژانتینی پاری سن ژرمن ،بعد از دو سال شغل
خود را از دســت بدهد .اخباری در مورد عدم تمایــل کیلیان امباپه به ماندن این
ســرمربی در باشگاه شنیده شــده بود ،اما پوچتینو این شایعات را تکذیب کرده و
ستاره فرانسوی را یکی از بهترینهای جهان فوتبال توصیف کرد.

شبیه به تیم زیدان؛
خیز رئال برای ششگانه رویایی

رئــال مادرید پس از انجام ســه بازی
در تور آمریکا که با یک تســاوی ،یک
شکست و یک پیروزی همراه بود ،حاال
خود را مهیــای بازی برابــر آینتراخت
فرانکفورت در ســوپرکاپ اروپا می کند.
دیداری کــه  19مرداد در هلســینکی
فنالند برگزار خواهد شد .رئال مادرید تا
به اینجای نقــل و انتقاالت تنها اورلین
شوامنی و آنتونیو رودیگر را جذب کرده
و در حال حاضر به نظر نمی رسد تمایلی
بــرای جذب یک مهاجم جدید داشــته
باشد .با تقویت خط دفاع و میانی ،کارلو آنچلوتی یک
تیم تقریبا کامل را در اختیار دارد .شاید مجموعه فعلی
رئال را بتوان با تیم فصل  2016-17مقایســه کرد؛
تیمی که با هدایت زین الدین زیدان توانســت پس
از  59ســال دبل کند .رئال هم در اللیگا قهرمان شد
و هــم در لیگ قهرمانان و ایــن بدون کمک ذخیره
های خوبی که زیدان در اختیار داشــت ،میسر نبود.
ترکیب اصلی رئال در آن فصل مشــخص بود و قبل
از هــر بازی می توانســتید آن را حدس بزنید :کیلور
ناواس ،دنی کارواخال ،رافا واران ،ســرخیو راموس،

مواقــع الزم هم جای خود را بــا یکی از وینگرها عوض میکند
ک میکند.
و در گوشــههای زمین به انجام کارهای ترکیبی کم 
همچنین حضور طارمی در پســت مهاجم نوک باعث میشود او
درگیر وظایف دفاعی کمتری شــود؛ اینگونــه در هنگام انتقال
تیم ملی از فاز دفاع به حمله ،هم انرژی بیشــتری دارد و هم در
فضاهای مناسبتری برای فرار کردن قرار دارد.
بله ،مهــدی طارمی ،در نــوک خط حملهی تیــ م ملی ایران
خوشحالتر است!
راهکار نهایی چیست؟
در چند وقــت اخیر و در دو تیم پورتــو و بایرلورکوزن اتفاقات
تاکتیکی افتاده اســت که میتواند بــرای کادرفنی تیم ملی هم
جذاب باشد .در بازی تیم بایرلورکوزن در جام حذفی آلمان که با
شکست  ۳-۴این تیم و البته  ۲پاس گل سردار آزمون همراه شد،
الماس گنبدی فوتبال ایران در پســت هافبک پشت مهاجم و در
آرایش  ،۴-۲-۳-۱پشت پاتریک شیک بازی کرد .اتفاقی که در
دو بازی دوستانهی قبلی لورکوزن مقابل اودینزه و پاناتینایکوس
یونان هم تکرار شده بود تا به نظر برسد جرارد سیوانه برای فصل
بعد روی اســتفاده از آزمون در این پست نظر جدی دارد .نکتهی
جالب آن جاست که سردار فصل گذشته هم در چندین مسابقه و
از جمله بازی با گروترفورث( که سردار در آن  ۱گل زد و  ۱پاس
گل داد) در همین پست به میدان رفته بود.
اما چند کشور آنطرفتر ،در جنوب اروپا و کشور پرتغال ،مهدی

مارسلو ،کاسیمیرو ،لوکا مودریچ ،تونی کروس ،گرت
بیل ،کریم بنزما و کریستیانو رونالدو .ترکیبی که مسیر
بــرای قهرمانی رئال در اللیگا را هموار کرد و وظیفه
اصلیاش ،فتح لیــگ قهرمانان بود .رئال هفته نهم
به رتبه اول اللیگا رســید و دیگر آن را از دست نداد
ولی در مقطع پایانی فصل که چندین بازیکن اصلی،
مصدوم و محروم بودند ،بازیکنان ذخیره توانستند رئال
را همچنــان در صدر جدول حفظ کنند .آلوارو موراتا،
خامس رودیگز ،لوکاس ،مارکو آسنسیو ،ایسکو و فابیو
کوئنترائو با قرار گرفتن در ترکیب ثابت ،بسیار خوش

درخشیدند و اجازه ندادند غیبت ستاره ها
حس شود .پیروزی های رئال بین هفته
های  32تا  36با کمک این نیمکت قوی
ممکن شــد .رئال توانست ایبار ،لگانس،
اســپورتینگ خیخون ،دپورتیوو الکرونیا
و گرانادا را با تیم دوم خود پیروز شــود
و این بــه تیم اول فرصت اســتراحت
کافی برای بازی های حســاس حذفی
لیگ قهرمانان را داد .پس از پنج ســال،
رئال حاال تیمی مشابه همان فصل را در
اختیار دارد و دست کارلو آنچلوتی برای
تغییرات کامال باز است .تیم اصلی رئال را تیبو کورتوا،
دنی کارواخال ،ادر ملیتائو ،داوید آالبا ،فرالند مندی،
تونی کروس ،کاســیمیرو ،لوکا مودریچ ،کریم بنزما،
فده والورده و وینیسیوس تشکیل خواهند داد و روی
نیمکت نیز خیال کادر فنی با لوکاس ،ناچو ،رودیگر،
رودریگو ،ادواردو کاماوینگا ،آسنسیو و شوامنی راحت
است .رئال مادرید با تیم فصل گذشته خود توانست
فاتح اللیگا و لیگ قهرمانان شــود و فصل پیش رو
شانس قهرمانی در شش جام را دارد .فصلی درخشان
تر در انتظار رئال خواهد بود؟

طارمی در اولین بازی رســمی پورتو در سوپر کاپ پرتغال مقابل
توندال ،عملکرد چشــمگیری داشــت و موفق شد  ۲گل به ثم ر
رسانده و تأثیر غیرقابلانکاری روی دیگر گل پورتو داشته باشد.
ایــن اتفاق در حالــی افتاد که طارمی در ایــن دیدار در ترکیب
 ۴-۴-۲لوزی کونسیسائو ،با اوانیلسون در نوک حمله زوج شده
بود .حضور طارمــی بهعنوان یکی از دو مهاجم به او این آزادی
عمل را میداد تا با خیال راحت عقبتر آید و در فضای بین خط
دفاع و هافبک حریف صاحب توپ شود.
حال تغییراتی مشــابه این میتوانــد در ترکیب تیم ملی ایران
هم بیفتد تا دیگر مهدی طارمی مجبور نباشــد در پســت وینگر
چپ به میدان رود یا دراگان اسکوچیچ مجبور به گرفتن تصمیم
پرریسکی مثل نیمکتنشین کردن یکی از این دو فوق ستاره و
قرار دادن دیگری در نوک خط حمله شود.

دستور کلوپ؛ قرارداد
ستاره پرتغالی تمدید شود

لیورپول در فصل تابســتان سادیو
مانه را از دست داد و داروین نونیز
را جذب کرد تــا آرایش خط حمله
این تیــم تغییر کند .اما دیوگو ژوتا
در مــاه های اخیــر تبدیل به یکی
از بازیکنــان مهم بخــش هجومی
ترکیب مرسی سایدی ها شده و به
نظر می رســد او در فصل جدید نیز
نقشــی کلیدی در ایــن تیم خواهد
داشــت .حاال لیورپول تصمیم بــه حفظ این وینگــر تکنیکی برای فصول
بعــد گرفته و پــروژه تمدید قرارداد ایــن مهاجم پرتغالی اخیرا از ســوی
باشگاه آغاز شده است.
هنوز سه ســال از قرارداد فعلی دیوگو ژوتا با باشگاه لیورپول باقی مانده ،اما
نشــریه دیلی میل مدعی شد به دستور یورگن کلوپ مذاکرات جدید بر تمدید
قرارداد جدید با این بازیکن در حال انجام اســت .ســرمربی آلمانی مرســی
ســایدی ها از عملکرد ســتاره جوان و پرتغالی تیمش رضایت کامل داشته و
معتقد است او باید در ســال های آتی در آنفیلد باقی بماند .دردسرهای حفظ
محمد صالح ،باعث شــده مدیــران لیورپول زودتر به فکــر تمدید قرارداد با
بازیکنان آماده خود باشند.
به همین دلیل لیورپول تصمیم به حفظ این بال تکنیکی برای فصول بعد گرفت
و با توصیه یورگن کلوپ ،به این بازیکن ،پیشــنهاد تمدید تا  2027را ارائه کرد.
پاســخ ستاره پرتغالی مثبت بود و او دقایقی پیش پای برگه تمدید قرارداد را امضا
کرد .قرارداد قبلی ژوتا تا  2025اعتبار داشت.
این مهاجم  25ســاله پس از تشــدید مصدومیت همسترینگ در ماه گذشته ،در
اردوی پیــش فصل لیورپول غایب بود و البته اخبار حاکی از آن اســت که دیوگو
ژوتا تا دو هفته دیگر به تمرینات باز می گردد .این ستاره پرتغالی فصل گذشته 21
گل به ثمر رساند و هشت پاس گل نیز ارسال کرد تا به تیمش کمک کند تا جام
حذفی و اتحادیه را به دست آورد و همچنین به فینال لیگ قهرمانان اروپا برسد.
ژوتا تابســتان  2020از ُولورهمپتون با قراردادی بــه ارزش  41میلیون پوند به
لیورپول پیوســته بود .او در دو فصل گذشــته  85بار با پیراهن لیورپول به میدان
رفته و موفق به زدن  34گل نیز شــده است .ژوتا فصل قبل با لیورپول فاتح جام
حذفی و جام اتحادیه فوتبال انگلیس شــد و شنبه گذشته نیز با لیورپول قهرمانی
جام خیریه را پس از برتری  1-3مقابل سیتی جشن گرفت.

ایران میتواند همانند اتفاقــی که در پورتو برای زوج طارمی-
اوانیلسون افتاد یا حتی در موارد محدودی در لورکوزن برای زوج
شــیک-آزمون افتاده ،طارمی و آزمــون را با هم زوج کرده و از
یکی از دو آرایش  ۴-۴-۲خطی یا لوزی بهره برد .راهکار دیگر
که به نظر به ایدههای تاکتیکی اســکوچیچ نزدیکتر میرسد(
زیرا در چند بازی از این آرایش اســتفاده کرده است) استفاده از
آرایــش  ۴-۲-۳-۱و قرار دادن یکی از بین طارمی و آزمون در
پست هافبک پشت مهاجم و دیگری در پست مهاجم نوک است.
تجربیات چند وقت اخیر آزمون در پســت هافبک پشت مهاجم
نشــان داده او هم توان بازی را در این پست دارد و از آن طرف
مهدی طارمی هم با بازی در این پســت میتواند مشکل کمبود
آزادی عمل را برای خودش حلشده ببیند و در فضای محبوبش،
بین خط دفاع و هافبک حریف ،صاحب توپ شود.

ریوالدو :رفتن دنی آلوس
به مکزیک اشتباه بود

موفقیت باشگاه پوماس در جذب دنی
آلوس با استقبال بسیاری در مکزیک
مواجه شد و فوتبالدوستان این کشور
را هیجانزده کرد.
با این حال بســیاری از اهالی دنیای
فوتبال معتقد هســتند که این مدافع
ســابق بارسلونا میتوانســت انتخاب
بهتری در سال جام جهانی داشته باشد
تا شاید از شانس بیشتری برای حضور
در اردوی تیم ملی برزیل برخوردار باشــد .ریوالدو در گفتگو با  TUDNدر این
باره اظهار داشــت «:فکر نمیکنم که تصمیم او بــرای انتخاب پوماس تصمیم
درســتی باشــد چون او میتوانست در کشــوری بازی کند که بیشتر مورد توجه
تیته باشــد اما نباید فراموش کرد که سرمربی تیم ملی اعتماد زیادی به آلوس و
تجربیــات او دارد ».او با تمجیــد از عملکرد این بازیکن در طول دوران فوتبالش
گفت «:او بازیکنی اســت که بیشــترین جام را به دســت آورده است و من فکر
میکنم اگر او به جام جهانی برود ،بســیار خوب بازی خواهد کرد ،حتی با این که
ســنش کمی باال رفته است ».این ستاره سابق تیم ملی برزیل درباره جایگاه دنی
آلــوس در رختکن این تیم اضافه کرد «:به نظر من ،اگر او در جام جهانی حضور
هم داشته باشد تنها چند دقیقه بازی خواهد کرد .دلیل اصلی حضور او بیشتر این
اســت که کنار تیم باشد و به بازیکنان انگیزه بدهد .این مربی بسیار به او اعتماد
دارد و حضورش در کنار دیگر بازیکنان برای او مهم است».
دنی آلوس تا به حال دو بازی در ترکیب پوماس در لیگ مکزیک انجام داده ،در
هر دو بازی در ترکیب اصلی قرار داشته و  90دقیقه نیز در زمین حاضر بوده است.
آلوس پاسخ ریوالدو را داد؛ حرف زدن ساده است
دنی آلوس پس از پایان قراردادش با بارســلونا و عدم تمایل باشگاه کاتاالن به
تمدیــد قرارداد با او ،ترجیح داد بــه لیگ مکزیک برود و برای پوماس بازی کند.
انتقالی که غیرمنتظره بود .گفته می شد او از چند تیم اسپانیایی پیشنهاد دارد ولی
آلوس ترجیح داد ســال های پایانی فوتبالش را در مکزیک پشت سر بگذارد .در
همین شــروع کار نیز او در دو بازی  180دقیقه در میدان بود و یک پاس گل نیز
داد تا مشخص شود برای تفریح به فوتبال مکزیک نرفته است.
آلوس اما این انتقاد را بی پاسخ نگذاشت و در صفحه رسمی توئیتر خود نوشت«:
حرف زدن ســاده است .برای درک کاری که من در حال انجامش هستم ،باید در
جایگاه مناسبی باشید».

خبر تلخ به رونالدو؛
حکم اسارت قطعی شد!

ناکامــی یونایتــد در راهیابی به لیگ
قهرمانان باعث شــد از همــان اواخر
فصل گذشته شــایعاتی در مورد تمایل
کریســتیانو رونالــدو ،گلزن  37ســاله
و باتجربــه ،به جدایی از این باشــگاه
شنیده شود و این اخبار با غیبت رونالدو
در اردوی پیش فصل باشــگاه در آسیا
شدت گرفت .این ســتاره پرافتخار ابتدا
دالیــل خانوادگی را علــت اصلی این
تصمیم عنــوان کرد اما در همان مقطع
نیز به نظر میرســید کریستیانو رونالدو
تمایلی به ماندن در اولدترافورد ندارد و تحرکات این
بازیکن برای جدایی آغاز شده است .در نهایت هیچ
تیم بزرگی به صورت جدی بــرای خرید این گلزن
بــزرگ اقدام نکرد و در واقــع چارهای پیش روی او
جز بازگشــت به تمرینات نبود .رونالدو هفته گذشته
باالخره در کمپ تمرینی باشگاه حضور یافت تا امید
هواداران یونایتد برای ماندن او افزایش یابد .پس از
تنها دو جلسه تمرین ،کریستیانو رونالدو اولین بازی
پیــش فصل خود را در جریان تســاوی  1-1مقابل
رایو وایهکانو انجــام داد و البته بعد از تنها یک نیمه

تعویض شــد .اما این ســتاره پرتغالی قبل از سوت
پایان مســابقه تصمیم به ترک استادیوم اولدترافورد
و بازگشــت به خانه گرفت و به نظر میرســد این
رفتار چندان به مذاق اریک تنهاخ ،ســرمربی جدید
منچســتریونایتد خوش نیامده است .هنوز مشخص
نیســت رونالدو قصــد دارد فصل بعــد در ترکیب
منچستریونایتد به میدان برود یا نه .اما حداقل شواهد
حاکی از آن است فعال چارهای جز ماندن پیش روی
این ستاره بزرگ نمانده و مدیران باشگاه نیز از اصرار
مبنی بر تمایل به حفظ شماره هفت ترکیب شیاطین

سرخ ،عقب نشینی نمیکنند .در حقیقت
به نظر میرســد هیچ تیمــی حاضر به
خرید رونالدو در شــرایط فعلی نیســت
و به همین دلیــل ماندن در اولدترافورد
نه انتخاب او ،بلکــه تنها گزینه ممکن
محســوب میشــود .تیــم هایی چون
چلســی ،بایرن مونیخ ،اتلتیکو مادرید،
بارسلونا و پاری ســن ژرمن همگی از
جذب کریستیانو رونالدو انصراف دادهاند،
مذاکرات بــا ناپولی خوب پیش نرفته و
انتقال قرضی به اسپورتینگ لیسبون نیز
شایعهای خیالی محسوب میشود.
سن و سال این بازیکن و البته دستمزد هنگفت او،
باعث شده کمتر تیمی حاضر به ریسک جذب رونالدو
در این شرایط باشد .به هر حال رونالدو اردوی پیش
فصل را از دســت داد و بعید اســت اریک تن هاخ
حداقل در هفته های ابتدایی تمام  90دقیقه را به او
میدان دهد .در فاصله چهار ماه مانده تا شــروع جام
جهانی ،رونالدو در شــرایطی بحرانی قرار گرفته و از
تمرکز الزم برای شــروع فصلی درخشان برخوردار
نیست.

