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وطن امروز شماره 1393

اخبار كوتاه

اتحاد هیأت مدیره را باور کنیم یا آتش زیر خاکستر؟

سفر تیم ملی فوتسال به کرواسی

عضو کمیت ه فوتسال آس��یا از ارسال دعوتنامه
رسمی کرواسی برای  2دیدار دوستانه مقابل ایران
در این کشور خبر داد .عباس ترابیان در گفتوگویی
بیان کرد :پیش از این بنا به درخواست کرواسی قرار
بود چهارم تا هفتم ژانویه تیم ملی فوتسال در آنجا
حضور پیدا کند اما افتخاری ،رئیس کمیت ه فوتسال
اعالم ک��رد این تاریخ باعث ایجاد خل��ل در برنامه
لیگ برتر فوتس��ال خواهد شد .مسؤول هماهنگی
این مس��ابقه تدارکاتی افزود :ب��ه دنبال آن از طرف
کروات خواستیم مسابقات را در تاریخ  8تا  15دی
در کرواسی برگزار کنیم که هر چند برای آنها سخت
بود اما در نهایت با درخواس��ت ما موافقت کردند در
کرواس��ی تیم ملی فوتسال  2دیدار دوستانه مقابل
کرواسی انجام دهد .انشاءاهلل تیم ملی فوتسال ایران
با حضور در کرواسی  2دیدار دوستانه مقابل تیم ملی
فوتسال این کشور انجام خواهد داد.

سفر به کره بدون جهانبخش و آزمون

غیبت س��ردار آزم��ون و علیرضا جهانبخش در
بازیهای آسیایی در خبرگزاری رویترز بازتاب داشته
است .به نوشته این خبرگزاری ،آزمون و جهانبخش
 2غایب بزرگ ایران در بازیهای آس��یایی خواهند
بود که ماه آینده در کره جنوبی برگزار میشود .این
مس��ابقات از  19سپتامبر آغاز میشود و  4اکتبر به
پایان میرسد اما از آنجایی که بازیهای آسیایی در
تقویمفیفاثبتنشده،باشگاههامیتوانندبازیکنانشان
را در اختیار تیم ملی قرار ندهند .جهانبخش که با تیم
ایران در جام جهانی حضور داشت با تیم نایمخن در
لیگ یک هلند بازی دارد و سردار آزمون  19ساله هم
درگیر مس��ابقات روبین کازان در لیگ روسیه است.
ایران موفقترین تیم فوتبال در بازیهای آس��یایی
بوده و  4بار قهرمان این تورنمنت ش��ده که آخرین
آن مربوط به سال  2002است .نلو وینگادا که سابقه
دس��تیاری کارلوس کیروش را در کارنامهاش دارد،
سرمربی تیم امید ایران است.

حمایت از دایی
و خرید هافبک دفاعی

سخنگوی هیات مدیره پرسپولیس میگوید
در جلس��ه امروز (دیروز) هم��ه اعضا از علی دایی
حمایت کردند .پس از پایان جلس��ه هیاتمدیره
پرسپولیس ،مهدی خواجهوند در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :جلس��ه خوبی برگزار کردیم و در این
جلس��ه روی مواضع قبلیمان که حمایت از وی
بود ،تاکید کردیم .وی در پاسخ به این سوال مبنی
بر اینکه آیا دیگر مش��کالت حاش��یهای گذشته
برای باشگاه پرس��پولیس رخ نخواهد داد ،گفت:
پرسپولیس باشگاهی است که باید حاشیه داشته
باشد و این حاش��یهها این باشگاه را جذاب کرده
است .ما در گذش��ته با دایی مشکلی نداشتیم و
در جلس��ه امروز (دیروز) ه��م بر ادامه همکاری و
حمایت از او تاکید کردیم .در این جلسه قرار شد
یک هافبک دفاعی دیگر به جمع ما اضافه ش��ود
البته روی موضوعات کلی فنی هم صحبت شد.

امیدواری لیورپول
برای خرید فالکائو

لیورپول مذکرات خ��ود را برای انتقال فالکائو از
موناکو به جمع آنفیلدیها ادامه میدهد .فالکائو اولین
گزینه خرید براندن راجرز در تابستان گذشته بود تا
بتواند پس از پیوستن سوارز به بارسا ،جای خالی او
را در تیم پر کند .به گزارش  Daily Mailبا وجود
اینکه فالکائو پیش��نهاد اولیه لیورپول را رد کرده اما
مقامات این باش��گاه همچنان به حضور این بازیکن
کلمبیایی در مرسیساید امیدوارند .طبق گزارش این
روزنامه ،مس��ؤوالن باشگاه لیورپول مذاکرات خود را
با مدیربرنامههای فالکائو ادامه میدهند .رئال و یووه
هم برای خرید این بازیکن پیشنهاد دادهاند اما آنها او
را ب��ه طور قرضی میخواهند .لیورپول اگر در خرید
مهاجم پاریسنژرمن موفق نشود ،به دنبال بازیکنان
جایگزین او در لیست خود یعنی ادینسون کاوانی و
ساموئل اتوئو ،مهاجم چلسی خواهد رفت.

شروع قهرمانانه آبیها

چلس��ی در اولین دیدار خود در لیگ برتر موفق
ش��د  3ب��ر  1برنل��ی را در ترف مور شکس��ت دهد.
انتظارات به پایان رس��ید و باالخره مورینیو ترکیب
تیمش برای فصل جدید را مشخص کرد .او چک را
پس از  10سال نیمکتنشین کرد و کورتوآ ،گلر جوان
بلژیکی جای او را گرفت .همچنین فیلیپه لوئیز نیز در
میدان حضور نداشت و آقای خاص ،فعال آسپیلیکوئتا
را به او ترجیح داده است .بازی با گل زودهنگام برنلی
شروع شد .اسکات آرفیلد موفق شد روی یک ضربه
کرنر ،گل اول بازی و تیمش را به ثمر برساند ولی تنها
 3دقیقه طول کشید تا دیگو کاستا ،پاسخ این گل را
بدهد و بازی را به تساوی بکشاند .چلسی کامال بازی
را در دس��ت گرفت و تنه��ا  5دقیقه بعد و در دقیقه
 ،21آندره شورله روی پاس دیدنی فابرگاس گل دوم
چلسی را به ثمر رساند .فشار چلسی پایان نداشت و
در دقیق��ه  ،34ایوانوویچ روی یک پاس گل دیگر از
فابرگاس گل سوم چلسی را به ثمر رساند تا آبیهای
لندنی با پیروزی به رختکن بروند .نیمه دوم نیز باز هم
با عملکرد خوب چلسی همراه بود البته دقایق ابتدایی
برنل��ی تالش کرد تا با به ثمر رس��اندن گل به بازی
بازگردد ولی نمایش خوب کورتوآ ،مانع این اتفاق شد.
چلس��ی تا پایان بازی را در دست گرفت و به حریف
اجازه نداد کار خاصی انجام دهد .این بازی اولین بازی
رسمی دیگو کاستا و فابرگاس برای چلسی بود که هر
دو عملکرد بس��یار خوبی داشتند .کاستا گل تساوی
بخش چلسی را به ثمر رساند و فابرگاس  2پاس گل
زیبا برای همتیمیهایش ارسال کرد.
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حس�ین ج�وادی :خروج��ی جلس��ه هی��ات مدیره
پرس��پولیس با علی دایی از نظر اعضای هیات مدیره
مثبت بود اما واقعا چگون��ه میتوان این مثبتنگری
را ب��اور کرد؟ اعضایی که تا چندی قبل مصاحبههای
رگباری علیه سرمربی تیم با رسانههای مختلف داشتند
به یکب��اره جمع را صمیمی دیده و س��عی میکنند
حمایت خود از دایی را به تصویر بکشند اما این اتحاد
چندان هم قابل باور نیست ،چون اوضاع پرسپولیس
آنقدر وخیم ش��ده که رحیمی ،مدیرعامل باش��گاه از
رئی��س دولت ،مجلس و تمام نهاده��ای مربوط برای
حل مشکالت پرسپولیس درخواست رسمی میکند.
نکته قابل توجه این است که شخص مدیرعامل دست
نیاز را خیلی به سمت وزارت ورزش دراز نمیکند .به
اعتقاد وی ،گرههای باشگاه به دست مقامهای باالتر باز
میشود! اختالف اعضای هیات مدیره واقعا موضوعی
نیس��ت که بتوان به راحت��ی آن را کتمان کرد و باید
این اس��تدالل را باور داش��ت که این مساله آتش زیر
خاکستری است که بزودی شعلهور خواهد شد و تنها
راهکاری که مدیران باشگاه در پیش گرفتهاند خریدن
زمان اس��ت .آنها میخواهند هواداران باور کنند حال
پرس��پولیس این روزها خوب است ولی واقعیت چیز
دیگری است و پرسپولیس بیمار شده است.
■■آقای خادم! خصوصیسازی چه شد؟
خ��ادم هنوز به دنبال خصوصیس��ازی اس��ت.او
وقت میخواهد تا به این مس��اله دست پیدا کند ولی
س��والی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر
ش��ما داس��تان خصوصیس��ازی را به وزارت اقتصاد
واگذار کردید پس چرا تا این حد درباره این باش��گاه
گفتوگو میکنید؟ این در کنار نقدی است که ما به
وزیر هم داریم که چرا امیررضا خادم را برای این مهم
انتخاب کرده؟ چرا در کنار خادم تا این اندازه دوس��ت
دارد درب��اره این دو باش��گاه راهکارهای پیچیده ارائه
دهد؟ نکته قابل توجه این اس��ت که هیچکس هنوز
رابین بیرنر :دوران حضور پرسر و صدای فرانک ریبری
در تیم ملی فرانس��ه چهارشنبهش��ب به پایان رسید؛
اتفاق��ی که خیلی هم غیرمنتظره نبود .زمانی که او در
بعدازظهر چهارشنبه ،در مصاحبهای اعالم کرد« :دیگر
نمیخواهم در انتخابهای دیدیه دشان در نظر گرفته
شوم ».این تصمیم از بهترین بازیکن آبیها که تنها با
آغاز ماه آوریل  31س��اله شده اس��ت ،آن را در دسته
بازیکنان��ی قرار خواهد داد که خلق و خوی آنها مانع از
آن شد که در رده ملی به آنچه استحقاقش را داشتند،
برس��ند .در مقایس��ه با بازیکنان دیگری مانند دیوید
ژینوال ،اریک کانتونا و س��میر نص��ری 81 ،بازی ملی
ریبری یک دس��تاورد خوب برای او به ش��مار میآید-
او را در رتبه  14لیس��ت بازیکنان ملی فرانسه تاکنون
ق��رار میدهد– با این وجود ح��اال که او از صحنههای
رقابتهای ملی خارج ش��ده این طور به نظر میرسد
که دس��تاوردهای ریبری بسیار کمتر از تواناییهای او
بوده اس��ت.او در مصاحبه با کیک��ر گفت« :میخواهم
خودم را بیش��تر به خانوادهام اختص��اص بدهم و روی
وظایف خود در بایرن تمرکز کنم ،همچنین فرصت را
در اختیار بس��یاری از بازیکنان بزرگ جوان که تمایل
دارن��د در تیم ملی بازی کنند ،ق��رار دهم .باال و پایین
در زندگی وجود دارد اما در حال حاضر زمان برای آغاز
فصل جدیدی در زندگی من رسیده است ».از داستان او
در لباس آبی تیم ملی به عنوان یکی از استعدادهای به
ثمر نرسیده یاد میشود .خاطرات او مترادف با دورانی
است که فوتبال فرانسه پر از بازیکنان بزرگ با عملکرد
ضعیف بود .این یک میراث غمانگیز از بازیکنی اس��ت
که میتوانس��ت بسیار بیش��تر از این بدرخشد ،با این
وجود پس از یک ش��روع خیرهکننده ،نتوانست مردم
کش��ور خود را به موفقیت برس��اند .صعود ریبری در
تیم فرانسه یکی از معدود موفقیتهای ریموند دومنک
بود .او مدت کوتاهی قبل از آنکه تیم متزلزل فرانسه به
جامجهانی  2006آلمان برود ،وارد بازیهای ملی شد.
ریبری ستاره تیم فرانسه در راه رسیدن به موفقیت در
آن رقابته��ا بود ،بویژه گل بهیادماندنیای که در برابر
اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی به ثمر رساند.
در طول دوره مربیگری دومنک ،او تنها ستاره
خطرناک فرانسه بود و زمانی که تاثیر وی
برای تیم ملی فرانسه از بین رفت ،تیم ملی
فرانس��ه نیز کارآیی خود را از دست
داد و این اتفاق منجر به تجربه

پرسپولیس بیمار شده

درس��ت نمیداند بحث خصوصیس��ازی دست کدام
وزارتخانه است و آیا با این کار میتوان فوتبال را نجات
داد یا باز هم سیاس��تی است که (به دلیل جاذبههای
فراوان این دو باش��گاه هیچ دولتی حاضر نیست تا به
این راحتی این دو تیم خصوصی ش��وند .تازه اگر این
اتفاق هم بیفتد چه کسی تضمین میکند این مساله
به نفع فوتبال خواهد شد؟ چرا این دو باشگاه پرطرفدار
باید قربانی این سیاست شوند؟) هرگز به ثمر نخواهد
رس��ید .امیر خادم در نشست خبری روز سهشنبه در
مورد خصوصیسازی این دو باشگاه اینگونه بیان کرد:
«این اتفاق در پایان س��ال گذش��ته آغاز شد .قرار بود
بعدازظهر(سهشنبه) وزیر اقتصاد ،دادگستری ،ورزش و
خودم جلسهای داشته باشیم که البته این جلسه لغو
شد و قرار است در چند روز آینده برگزار شود .جلسه
درباره خصوصیس��ازی سرخابیهاس��ت .ما کارهای
ابتدای��ی را انجام دادهایم و ب��رای اولینبار در 20 ،10
سال گذشته این دو باشگاه با پولی که در جیبشان بوده

تیم بستهاند نه با وعده و وعید اگر وعده و وعیدی در
کار بود کسی نمیآمد .در حال حاضر هم  12میلیارد
پرسپولیس و  10میلیارد هم استقالل هزینه کردهاند
که بیش از  80درصد توسط اسپانسرها پرداخت شده
و بقیه برای طلبهایی بوده که این دو باشگاه داشتند.
اسپانسر پرسپولیس  10میلیارد داده و  2میلیارد هم
از راههای دیگر تامین ش��ده است و وزارت ورزش یک
ریال ه م کمک نکرده اس��ت» .خ��ادم با بیان اینکه از
مدتها قبل وظیفه وزارت ورزش برای واگذاری تمام
ش��ده عنوان کرد« :اگر درباره مزایده نگرانی دارید از
س��ازمان خصوصیس��ازی و وزارت اقتص��اد و دارایی
بپرسید ،چون بحث تخصصی است .قرار بود ظرف یک
ماه گذشته  ۲تیم حسابرسی با تایید وزارت اقتصاد و
سازمان حسابرسی به این دو باشگاه بیایند .ما خودمان
نمیتوانیم حسابرس بیاوریم به همین منظور منتظر
مستقر شدن دوستان هستیم که امیدواریم در جلسه
 ۳وزیر به نتایج خوبی برسیم».

به بهانه خداحافظی ریبری از بازیهای ملی

ستارهای که به حقش نرسید
وحشتناک فرانسه در جام جهانی  2010شد.ریبری با
مشکالت بسیار زیادی که مرتبط به شرایط او در اروپا
بود به آفریقایجنوبی سفر کرد .از جمله این مشکالت
ای��ن بود که وی به علت مصدومی��ت بازیهای زیادی
از جمله دیدار مرحله پلیآف فرانسه مقابل ایرلند را از
دست داده بود .همچنین او به علت کارت قرمزی که در
بازی رفت نیمهنهایی جام باشگاههای اروپا مقابل لیون
دریافت کرد مجبور ش��د فینال لیگ قهرمانان مقابل
اینتر را از روی س��کوها تماشا کند .هر چند بیشترین
فشاری که به ریبری از سوی رسانهها وارد شد ،درباره
زندگی خصوصی وی و مس��اله «رسوایی اخالقی» در
آوریل  2010بود که تازه در ماه ژانویه همین امس��ال
توانس��ت از آن تبرئه ش��ود .نمایش او همراه آبیها در
جامجهانی آفریقایجنوبی ،نشاندهنده فشار زیادی بود
که از نظر ذهنی به او وارد میشد .از نظر شخصیتی او
یک بازیکن پرتالش و خوشبین بود ،چیزی که هرگز
در طول تابس��تان سال  2010از او مشاهده نشد .درام
ریبری اولین مشکل از مجموعه فجایعی بود که مردان
دومنک با آن روبهرو ش��دند که آغازی برای دومینوی
نابودی آنها بود .اگر چه رسوایی اواخر بهار شهرت این
بازیکن را لکهدار کرده اما اعتصاب بازیکنان فرانسه در
نیس��نا بود که مردم فرانسه را به نقطه اوج عصبانیت
خود رس��اند .بعضی معتقدند این بازیکن بایرن مونیخ
شخصیت اصلی و سردسته افرادی بود که این اعتصاب
را ترتی��ب دادند؛ ع�لاوه بر این ش��ایعات دیگری نیز
وجود داش��ت که او ،ستاره جوان آن تیم یعنی یوهان
گوفران را مورد آزار و اذیت قرار داده اس��ت.بارقه امید
بازیهای فرانسه در  4سال قبل یعنی فرانک ریبری ،به
طور ناگهانی در نقش یک آشوبگر ظاهر شد .در حالی
که بس��یاری از بازیکنانی که آش��وب نیسنا را بهوجود
آوردند– از جمله نیکالس آنل��کا -به مدت طوالنی از
تیم ملی دور بودند ،لوران بالن که به عنوان س��رمربی
پس از شکس��ت دومنک در جامجهانی جایگزین او
شد ،اذعان داشت بازیکنی در حد و اندازههای ریبری
به راحتی قابل چشمپوشی و حذف از تیم ملی
نیست .هرچند فرانسویها ،این
اتفاقات را خیلی سریع

فراموش نکردند و ریبری را در اولین بازگش��ت به تیم
ملی فرانسه هنگامی که مقابل لوکزامبورگ وارد زمین
ش��د– که از قضا جانشین بازیکن پرحاشیه دیگری به
نام سمیر نصری شد -هو کردند.اتهاماتی مانند تنبلی،
خودخواه��ی و بیتوجهی به طور همیش��گی به این
س��تاره بایرن وارد میش��د و به گفته برخی منتقدان،
س��طح بازی او در تیم ملی فرانس��ه به ندرت به سطح
بازی او در بایرنمونیخ میرس��ید .خود او اغلب بیشتر
از اس��تعدادش به چشم میآمد ،بیش از حد توانش در
بازی مس��ؤولیت میپذیرفت و ب��رای اینکه در کانون
توجه��ات قرار بگیرد بیش از حد دریبل میزد.با توجه
به خصومت پاریس��یها با ریبری ،با توجه به اینکه او
را به عنوان یک بازیکن مارس��ی میشناختند ،ریبری
ب��ه راحتی پذیرفت ک��ه در مونیخ بس��یار راحتتر از
فرانسه کار میکند؛ هرچند چنین اظهارنظرهایی تنها
ش��عله انتقادات را افزایش میداد .ریب��ری در این باره
گفت :احس��اس میکنم در فرانسه کسی به من عالقه
ندارد .میدانید که چرا با بایرن قرارداد بس��تم آن هم
در ش��رایطی که هرجا میتوانستم بروم؟ به این علت
که احس��اس کردم آنجا مرا میخواهند .تنها جایی که
ریبری در مس��یر حرفهای خود در فرانس��ه ،شروع به
نش��ان دادن باالترین س��طح خود در مقابل جمعیت
استاددوفرانس کرد ،در بازی برگشت مقابل اوکراین بود.
آنها بازی رفت مرحله پلیآف جامجهانی را با نتیجه 2
ب��ر صفر به اوکراین واگذار کرده بودند .اتفاقا این اتفاق
زمانی بود که او در اوج مس��یر حرفهای خود توانس��ته
بود در ردهبندی توپ طال ،در رتبه س��وم قرار بگیرد.
ریبری در نهایت مسؤولیتپذیری خود برای تیم ملی
را نشان داد و در این مسیر برای تیم دست به فداکاری
زد .وی که حاال بسیار بلوغ یافته بود در نهایت نسبت به
همتیمیهایش ادای احترام و قدردانی
کرد .حتی چند روز قبل از آن بازی
حیاتی در مقاب��ل اوکراین ،بازیکن
سابق گاالتاسرای اش��اره کرد در
کشور خود چندان احساس
محبوبی��ت نمیکن��د.
ریب��ری درب��اره ش��انس

اعاده حیثیت دیماریا

■■پرسپولیس  -ملوان؛جنگ برای  3امتیاز
آخری��ن دی��دار هفته چهارم لیگ برتر س��اعت
 18امروز در ورزش��گاه تختی انزلی برگزار میشود.
پرس��پولیس بعد از پی��روزی مقاب��ل ذوبآهن به
آرامش رس��یده بویژه اینکه پدیدهای به نام مهدی
طارمی هم توانس��ت ی��ک گل  3امتی��ازی بزند تا
جوان��ان حاض��ر در پرس��پولیس اعتم��اد به نفس
بیشتری پیدا کنند .سرخپوشان البته در بندرانزلی
بازی س��ختی پیش رو دارند .پرس��پولیس که قرار
گرفتن روی پله هشتمی را در شأن خود نمیداند و
برای اینکه در جدول لیگ باالتر برود باید  3امتیاز
از بندر صید کند و اگر ش��انس داشته باشد و دیگر
تیمهای باالتر از خودش شکس��ت بخورند شاید به
طرز معجزهآسایی بتواند به رده دوم جدول لیگ هم
برسد .بنابراین علی دایی تیمش را با روش تهاجمی
در انزلی به میدان میفرستد .ملوان هم که در لیگ
چهاردهم هنوز بردی نداشته و حتی گلی هم نزده
اس��ت میخواهد نخس��تین بردش را در لیگ برتر
مقابل هواداران دوآتیش��ه به دست بیاورد .ملوانیها
در این مسابقه میتوانند از سعید عزتاللهی پدیده
خود اس��تفاده کنن��د .عزتاللهی که م��ورد توجه
اتلتیکو مادرید هم قرار گرفته در  3دیدار اول لیگ
چهارده��م به حکم کمیته انضباطی نمیتوانس��ت
برای تیمش بازی کند و اکنون مقابل پرس��پولیس
ای��ن فرص��ت را دارد که یکبار دیگ��ر تواناییهای
فن��یاش را به رخ اهالی فوتبال بکش��د و ثابت کند
تیم اسپانیایی بیدلیل نیست که به دنبال جذب او
است .در ملوان مازیار زارع و مهرداد اوالدی هم که
سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را دارند ،حضور
دارند .باید دید جدال این دو تیم که همواره زیبا از
کار درمیآید این مرتبه چگونه خواهد شد ،زیرا هر
دو تیم به دنبال برد هس��تند و مساوی هیچکدام از
 2تیم را راضی نمیکند.
خود برای برنده ش��دن توپ ط�لا ،گفت :من احتماال
میتوانستم با حمایت بیشتری آن را بهدست آورم .واقعا
تعجب میکنم چرا مردم در فرانس��ه ترجیح میدهند
مسی یا رونالدو برنده این عنوان شوند .این «حمایت»
پ��س از نقش ریبری در رهبری تی��م در پیروزی  3بر
صفر فرانسه مقابل اوکراین بسیار بیشتر شد .این بازی
به عنوان یک معیار برای بازگشت اخالق به تیم ملی
در نظر گرفته شد.او به رسانهها گفت« :طرفداران واقعا
با ما بودند .ما س��ختیهای زیادی متحمل شدیم تا به
این موفقیت رسیدیم و این بسیار زیباست .زمان بسیار
زیادی از آخرین باری که من اینگونه حمایت از تیم را
در اس��تاد دو فرانس دیدهام ،گذشته بود ».اما در حالی
که ریبری در آمادهترین ش��کل خ��ود برای حضور در
جامجهانی بس��ر میبرد ،یکسری از اتفاقات باعث شد
رویاهای او به ثمر نرسد .شکست او در بردن عنوان توپ
طال باعث شد اعتماد به نفس او آسیب ببیند و انتخاب
او به عنوان نفر س��وم یک توهی��ن برای بازیکنی بود
که سال فوقالعادهای را با باشگاه خود سپری کرده بود
و کمک زیادی کرد تیمش برنده لیگ قهرمانان اروپا
شود .سپس ریبری دچار یک آسیبدیدگی شد .یک
جراحی کوچک در ماه فوریه باعث ش��د گفته شود او
فقط مدت کوتاهی قبل از جامجهانی به شرایط مسابقه
میرسد .در ابتدا به نظر میرسید این مساله زیاد جدی
نباش��د اما بعد این طور گفته شد که این مصدومیت
باعث شد جام جهانی برای این بازیکن قبل از شروع به
پایان برس��د .شرکت او در عکس تیمی فرانسه قبل از
رفتن به برزیل نیز یک خوشبینی بیفایده بود و نشان
داد که این آخرین حضور ریبری در لباس فرانسه بود.
هرچند یورو  2016در فرانسه برگزار خواهد شد اما نظر
ستاره اهل بولونه در اعالم بازنشستگی خود از تیم
ملی نشان میدهد او احساس میکند بدنش
دیگر توانایی تحمل فشار بازیهای ملی
را ندارد و مش��کالت فیزیکی اخیر
او این مس��اله را تایید میکند.
ای��ن یک پای��ان غمانگیز برای
این بازیکن  31س��اله است اما
این مساله او را از همراهی با آنچه
که قبل از آن در مس��یر بازیهای
ملی انجام داده بود ،باز نمیدارد؛
انتظارات بسیاری که در نقطه اوج
به پایان نرسید.

آلفردو رالنیو :رئال و اتلتیکو یکشنبهشب
در شرایطی به میدان رفتند که هر  2به وضوح
به  2بازی س�وپرجام روز سهشنبه و جمعه در
مقابل یکدیگ�ر فکر میکردند .ب�ه نوعی هر
 2تی�م در ش�رایطی ب�ه درون آب پریدند که
لباسهای خود را به تن داشتند 2 .تیم غایبین
فراوانی داشتند؛ با این تفاوت که رئال باخت و
اتلتیکو پیروز شد .حریفان هر  2تیم ایتالیایی
بودند :فیورنتین�ا و س�امپدوریا .به طور حتم
پیروز ش�دن حتی در بازیهای دوستانه تاثیر
روانی بیشتری به نسبت باخت ،روی مجموعه
یک تیم میگذارد.
ب�ا این ح�ال مهمترین مس�اله در این نوع
بازیها ،می�زان تاثیرگذاری بازیکنان جدید و
تازهواردها در ریتم بازی  2تیم اس�ت .در بازی
رئال مقابل فیورنتینا ،چیزی که بیشتر از همه
جلب توجه کرد؛ بازگش�ت دیماریا بود .او بار
دیگر اعاده حیثیت کرد و نشان داد اهل تسلیم
شدن نیست .آنخل با نمایش فوقالعاده خود،
بار دیگ�ر اعتماد ه�واداران را ب�ه خود جلب
کرد .بیجهت نیس�ت که کارلتو در تمام طول
تابستان و در تمام مصاحبههای خود بر حفظ
ای�ن بازیکن تاکی�د دارد ،دقیقا خلاف تمام
تحرکاتی که از جانب مدیریت باش�گاه درباره
دیماریا مشاهده شده است.
آنخل در این بازی تمام  90دقیقه را در زمین
حضور داشت و نمایشی عالی از خود ارائه داد.
در عوض ،خام�س رودریگز که یک نیمه برای
رئ�ال بازی کرد و تقریبا نق�ش یک  9کاذب را
برعهده داش�ت؛ بار دیگر نش�ان داد با پست
جدید خود در رئال بیگانه اس�ت .او در بیشتر
زمان حض�ورش در زمین ،نتوانس�ت کیفیت
همیش�گیاش را ب�روز ده�د و ای�ن میتواند
زنگ خط�ری برای ای�ن بازیک�ن در رقابت با
دیماریا برای به دس�ت آوردن یک جای ثابت
باش�د .اگر فرض را بر این بگیریم که مدیریت
باش�گاه از فروش الفیدئو صرفنظر میکند؛ با
این نمایشها ،خامس کار س�ختی برای رقابت
با دیماریا در پیش خواهد داشت.
شاید بهتر باش�د آنچلوتی بار دیگر دست
ب�ه تغییر تاکتیکی بزند و خامس را به پس�ت
دیگ�ری منتق�ل کند ،هم�ان کاری که س�ال
گذش�ته به نفع دیماریا انجام داد اما خدیرا با
نمایش خود در این بازی پالسهای منفی برای
کارلتو روان�ه کرد .حاال این مرب�ی میتواند با
خیال راحت به مدیریت باش�گاه اجازه دهد تا
این آلمانی را به بایرن به عنوان جانشین خاوی
مارتینز واگذار کند .بدون شک نبود خدیرا در
این تیم رئالمادرید حس نخواهد شد اما دیگر
تازهوارد ترکیب رئال ،کیلور ناواس بود .ناواس
 2گل دریافت کرد.
او در اولی�ن ب�ازی خ�ودش ب�رای رئ�ال
دروازهبانی مطمئن نشان داد .روی هیچ کدام
از  2گل مقص�ر نب�ود و یک مهار اس�تثنایی
هم داش�ت .او تصمیمگیری برای آنچلوتی را
مش�کلتر از قبل کرد .در مجموع رئال فاصله
زیادی با روز مسابقه با سویا در کاردیف داشت
البته جای نگرانی نیس�ت .رئال نشان داده در
مس�ابقاتی که باید از خود واکنش نشان دهد
این کار را انجام میدهد.

