كوتاه از فوتبال جهان

مورينيو يا كونته؟

درخشان سابقش وقت بيشتري را ارزاني دارد .اين در حالي است كه پس از اوجگيري سوارس در دو
فصل گذشته ساير مهاجمان بارسا شامل الكاسر آشكارا پشت سر وي مانده بودند.

كره دو گل زد ،ژاپن  3گل خورد

پاريسنژرمن كه از عملكرد اوناي امهري سرمربي اسپانيايي خود به رغم پيشتازياش در فصل جاري
ليگ فرانسه و قطعي شدن صعود پيش از مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا رضايت چنداني ندارد به وي
تكليف كرده است يا تا پايان فصل جاري ليگ قهرمانان را فتح كند يا صابون جدايي از اين باشگاه تاسيس
شده در پاريس به سال  1970را به تن بمالد .اگر پيشتر ژوزه مورينيو پرتغالي كانديداي اول جايگزيني
امهري در پارك دوپرنس بود ،سست شدن روابط آنتونيو كونته ايتاليايي با هواداران و مديران چلسي وي
را نيز كانديداي سرمربي شدن در سنژرمن جلوه داده است .سنژرمن پس از سالها قبضه كردن ليگ
فرانسه سال پيش نه تنها امكان قهرمان شدن مجدد در اين ليگ را از دست داد بلکه در جام قهرماني
باشگاههاي اروپا هم با قبول باخت مفتضحانه 1ـ 6برابر بارسلونا حذف شدهاي بزرگ بود و از همان موقع
بود كه زير پاي امهري در سنژرمن سست شد.

زيدان :اص ً
ال نگران رونالدو نيستم

برزيل روز جمعه گذشته در ديداري تداركاتي ژاپن را 1ـ 3شكست داد اما مطبوعات اين كشور شرق
آسيايي فرداي آن روز ژاپنيها را برنده اصلي اين مسابقه توصيف كردند .استدالل آنها بر اين پايه استوار
بود كه قبول اين باخت نسبتاً ضعيف مقابل برزيلي كه يك بار ديگر به باالي جدول ماهانه فيفا صعود
كرده براي تيمي مثل ژاپن كه استعدادهايي پايهاي مانند سله سائو (برزيل) ندارد ،كم از پيروزي نيست
و بايد آن را بسيار مهم شمرد .كره جنوبي در همين روز در مسابقه تداركاتي ديگري كلمبيا را واقعاً با
نتيجه 1ـ 2مغلوب كرد تا براي پيروزي تلقي شدن نيازي به برآورد و كمك رسانهها نداشته باشد.
هر دو كشور آسيايي فوق براي دور نهايي جام جهاني بيست و يكم تدارك ميبينند.

راه آسان كرواسي و سوييس براي صعود

تيمهاي ملي فوتبال كرواسي و سوييس پنجشنبه گذشته كاري كردند كه راهشان براي صعود به مرحله
نهايي جام جهاني  2018هموار شود .در ديدارهاي رفت پلياف قاره اروپا كرواسي در زمينش يونان را
1ـ 4شكست داد و به اين ترتيب يونانيها فقط در شرايطي صعود خواهند كرد كه در مسابقه برگشت با
اختالف چهار گل و يا با نتيجه 0ـ 3برنده شوند .با اين كه بسياري از افراد در زاگرب معتقد بوده و هستند
كه زالتكو واليچ سرمربي موقتي كرواسي گزينه مناسبي براي اين سمت نيست اما اين برد قاطع جاي
پاي او را محكم كرد .از طرف ديگر سوييس نيز در بلفاست با پنالتي رودريگز 0ـ 1بر ايرلند شمالي پيروز
شد و صعودش را به آوردگاه روسيه بسيار محتمل ساخت و ايرلنديها تنها در صورتي اين معادله را به
هم خواهند زد كه در خاك سوييس با اختالف دو گل برنده شوند و اين طبعاً كار آساني نخواهد بود.

بيليچ :به من فرصت ندادند

كم شدن چشمگير گلهاي كريس رونالدو در مسابقات امسال ليگ فوتبال اسپانيا و جام قهرماني
باشگاههاي اروپا سبب شد زينالدين زيدان سرمربي فرانسوي رئال مادريد به دفاع از وي برخيزد .زيزو
(زيدان) هفته پيش متذكر شد كوچكترين نگراني بابت نحوه كار رونالدو ندارد و مطمئن است كه وي
به زودي بپا ميخيزد و يك بار ديگر نوار گلزنيهايش را شكل خواهد داد .نزول رونالدو باعث تنزل شديد
كهكشانيها در جدول الليگا شده اما در ليگ قهرمانان اروپا رئال يك بار ديگر در مسير صعود به مرحله
حذفي قرار دارد و مشكلي در اين مسابقات به رغم پايين آمدن آمار گلزنيهاي رونالدو برايش به وجود
نيامده است.

الكاسر جاي سوارس را ميگيرد

ارنستو وال ورده معتقد است پاكو الكاسر كه در رقابتهاي اخير بارسلونا زننده  9گل بوده ،به بهترين شكل
ميتواند جاي لوييس سوارس نزول كرده در مسابقات فصل جاري اين تيم معروف و پرطرفدار باشگاه
كاتالونيايي را پر كند .والورده البته هنوز اميدوار است كه سوارس به فرم خوبش بازگردد اما گلهاي
اخير الكاسر سبب شده اضطراب و شتابي را در اين زمينه حس نكند و به سوارس براي بازگشت به سطح
شماره  - 2211سـال چـهل وهشتم 22 -آبان 56 1396

با اين كه اسالون بيليچ سرمربي كروات وستهام با تنزل دادن اين تيم قديمي شهر لندن به جمع  3تيم
انتهاي جدول ليگ برتر فوتبال انگليس تمام داليل الزم را براي بركناري خود فراهم آورده بود وي پس
از خلع شدن از مقامش در هفته گذشته مدعي شد كه سزاوار اين رويداد نبوده است .مدافع وسط و
سرمربي پيشين تيم ملي كرواسي گفت :ما هنوز فرصت زيادي براي بازيابي داشتيم و مطمئن بودم كه
دوباره اوج خواهيم گرفت اما سران باشگاه اين فرصت را به من ندادند و اين امر اسباب تأسف است.

حضور كلوزه در قرعهكشي جام جهاني

هفته پيش اعالم شد ميروسالو كلوزه ركورددار آلماني گلزني در مراحل نهايي جام جهاني (با  16گل
زده) در مراسم قرعهكشي رقابتهاي امسال كه روز  10آذر در كاخ كرملين در شهر مسكو و با حضور
نمايندگان  32كشور حاضر در اين مسابقات منجمله ايران برگزار ميشود شركت ميجويد و اضافه

