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ایران بازی را برای اسپانیا مشکل خواهد کرد

ی فوتبال اسپانیا در مورد پیش
«سرخیو بوسکتس»هافبک تیم مل 
ی خود از بازی این تیم مقابل ایــران گفت که ایرانیها ،بازی
بینــ 
را برای اســپانیا مشکل خواهند کرد.به گزارش ایرنا ،بوسکتس در
مصاحبه با شــبکه چهار تلویزیون اسپانیا در پاسخ به این پرسش
که آیا ترجیح میدادی نخســتین دیدار اسپانیا مقابل ایران باشد،
ی وجود دارند که آسان باشند.
گفت :در جام جهانی ،دیدارهای اندک 
مردم چیزی از ایران و مراکش نمیدانند .این دو ،تیمهای بســیار
درخشانی نیســتند ،اما کارها را برای ما دشوار خواهند ساخت و
آفتاب یزد -خیراهلل ســام دلیــری :اولین
پیشنهاد جدی اروپایی در سال  2012از سرزمین
چکمه رسید .به رغم آنکه باشگاه پالرمو در سطح
اول فوتبال ایتالیا حضور نداشت و برای صعود به
ســری آ تقال میکرد ،نادیده گرفتن دعوت نامه
آنها عاقالنه به نظر نمیرســید .پســر پرشــور
آرژانتینی هنوز چهره شــناخته شــده ای نبود و
برای باشگاههای تراز اول مهره وسوسه انگیزی به
حســاب نمیآمد .منتها او به توانمندیهای خود
ایمان داشت و برای فتح قلههای بلند موفقیت به
دنبال فرصتی مغتنم میگشت .پالرمو یک شروع
ایده آل برای خودنمایی در قاره ســبز بود .دیباال
نیک میدانست که قدیمیترین باشگاه سیسیل
مســیر ترقی را آب و جارو میکند و سکوی پرواز
مساعدی به سوی باشگاههای اسم و رسم دار اروپا
میشود.
گذر زمان بر درستی تصمیم دیباال صحه گذاشت.
تماموقایعوبرنامههابرطبقمیلواهدافپیشرفتند.
پائولو ســریع و کم دردســر با فضــای حرفه ای
فوتبال ایتالیا تطبیق پیدا کرد و به خاطر خالقیت،
چارچوب شناســی و قدرت دریبلینگ قابل توجه
بســیار زودتر از حد تصور چهــره اصلی و محوری
تیمش شد .رهبر کم سن و ســال پالرمو گام اول
را محکم و اســتوار برداشت و ســهم عمده ای در
صعود مجدد عقابها به ســری آ داشت .در فصل
 2014-2015بیش از پیش برای پالرمو درخشید و
با بازیهای چشم نواز نگاهها را شیفته عیار مرغوب
مهارتهای فنی خود کرد .او در  34دیدار  13گل
به ثمر رســاند و با  10پــاس گل پدیده بی رقیب
سال شد .همان گونه که پیش بینی میشد دیباال
در رادار باشــگاههای عالیقدر قاره سبز قرار گرفت.
منچستر یونایتد ،یوونتوس ،چلسی و پاری سن ژرمن
مهمترین مشتریان مسی جدید به حساب میآمدند
و مذاکــرات فشــرده در حال انجام بــود .پس از
کش و قوسهای فراوان ســران یووه گوی سبقت
را از سایر رقبای متمول ربودند و مدیران پالرمو را
به فروش دیباال متقاعد کردند .سماجت بانوی پیر
برای صید ماهی بزرگ پنجره نقل و انتقاالت دالیل
روشنی داشــت .با انتقال کارلوس ته وز به باشگاه
بوکاجونیورز مالکان یوونتوس برای یافتن جانشینی
مناسب و الیق به تکاپو افتادند .برای رفع خأل ناشی
از جدایی ستاره نامدارو موفق آرژانتینی ،هموطن
جوان و آینده دار او بهترین گزینه بود .دیباال همه
شرایط و مولفههای مقبول طبع بیانکونری را داشت.
بدین سان در اولین خرید تابســتانی با قراردادی
 5ســاله و به ارزش  32میلیون یورو به قهرمان با
کبکبه و دبدبه ایتالیا ملحق شــد .پائولو در پوست

بعدا ً که با آنها بازی کنیم خواهید دید که پیروزی برابر
آنها دشوار است.اسپانیا در این دوره از رقابتهای جام
جهانی با تیمهای ایــران ،پرتغال و مراکش هم گروه
شــده است .اولین دیدار اســپانیا برابر پرتغال برگزار
میشود.هافبک اسپانیا افزود :ایران و مراکش ،مشکلی
برای دفاعی بازی کردن و تجمع در جلوی دروازه خود و خطا کردن
بر روی حریف برای اینکه بازی ،تداومینباشــد و نتوانیم به سوی
محوطه آنها حمله کنیم ،ندارند.بوسکتس تصریح کرد :آشکار است

ورزشی
که ما در بازیهای آماده سازی ،درخشان عمل نکردیم،
ی آفریقای
ی است .قبال در جام جهان 
اما این جام جهان 
جنوبی که ســرانجام فاتح آن شدیم ،نیز همین طور
بود یم و بازیهای خوب و درخشانی نداشتیم.به گفته
بوسکتس ،در جام ملتهای اروپا ،2016پرتغال بازیهای
درخشــانی انجام نداد ،اما سرانجام قهرمان شــد.به عقیده وی ،
ی که معموالً پیروز میشــوند ،تیمهای مستحکم هستند،
تیمهای 
نه تیمهای درخشان که در یک دیدار  5گل به ثمر میرسانند.
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آمریکا ،کانادا و مکزیک مشترکا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶
در جلس ه کنگره فیفا آمریکا ،کانادا و مکزیک به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۶انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل ،جلسه کنگره فیفا عصر روز چهارشنبه در حالی برگزار شد
که ساکت و کفاشیان نیز از ایران در آن حضور داشتند .تصمیم مهم این کنگره انتخاب میزبان
جام جهانی  ۲۰۲۶بود که در نهایت با رای کشورها ،آمریکا ،کانادا و مکزیک به عنوان میزبان
جام جهانی  ۲۰۲۶انتخاب شدند.جام جهانی  ۲۰۲۲قرار است در کشور قطر برگزار شود.

پشت چهره کودکانه یک قاتل بی رحم مخفی است

پرواز با عقابها بر فراز سیسیل

خود نمیگنجید .پوشــیدن پیراهن سیاه سفیدها
یک توفیق وصف ناپذیر در کوتاه ترین زمان ممکن
بود و او را عن قریب به ســوی افتخارات متعدد و
پرزرق و برق سوق میداد.
شکوفایی در وصال با بانوی پیر

پیش داوری نسبت به چگونگی عملکرد دیباال در
یوونتوس آسان نبود .فلسفه و اتمسفر باشگاه جدید
با حال و هوای پالرمو تفاوتهایی آشــکار و فاحش
داشت .پائولو در تیم سابق یک لیدر کامل محسوب
میشــد و تدابیر اساسی کادرفنی بر روی کاکل او
میچرخید .بی شــک در یووه با وجــود ترافیک
سنگین ستارههای کارنامه دار و مشهور مسئولیت
چندانی بر روی شــانههای دیباال قرار نمیگرفت و
مثل گذشــته به چشم نمیآمد .کارزار پرمشقت و
ترسناک سیاه ســفیدها جوان تازه وارد را به سوی
خــود میطلبید .او بــرای جا افتــادن در ترکیب
بیانکونری بــه زمان نیاز داشــت و احتمال خارج
شــدن از چارچوب تفکرات فنی سرمربی پرتوقع و
نیمکت نشینی بلندمدت کم نبود.
پائولو با عزمیراســخ از همان هفتههای ابتدایی
اعتماد کامــل ماســیمیلیانو آلگری را کســب
کــرد و به یکی از مهرههــای کلیدی تیم تبدیل
شــد .در فصــل اول  23بار تــور دروازه حریفان
را به لرزه درآورد و نشــان داد که پشــت چهره
کودکانه اش یک قاتل بــی رحم و فرصت طلب
مخفی اســت .اهل فن متفق القــول به تعریف و
تمجید جواهر خــوش تراش بانوی پیر پرداختند
و تیفوســیهای ذوق زده تولد اســطوره جدید
باشــگاه را به هم تبریک گفتند .او در کار با توپ
و مهارتهای فردی تماشاگران را به وجد میآورد
و بــه لحاظ بدنی آماده و قبــراق بود .با دوندگی
بی امان در کارهای گروهی نقشــی مثمرثمر ایفا
میکرد و زمانی که مالک توپ میشد ،جدا کردن
آن دو به زحمت زیادی نیاز داشــت .قدرمســلم
نقطه عطف کارنامه پائولو برابر بارسلونا در فصل
گذشته چمپیونزلیگ رقم خورد .او در  22دقیقه
ابتدایــی جانانه جوالن داد و  2بــار دروازه آبی و

اناریها را فرو ریخت .در آن شــب خاطره انگیز
دیباال عامل اصلی حذف دردناک مسی و یارانش
از لیگ قهرمانان معرفی شــد و مخاطبان فوتبال
تمام و کمال دلیل مقایســه دیبــاال را با کاپیتان
بی بدیل آلبی سلســته درک کردند .با این اتفاق
فرخنــده مقامات یووه به هول و وال افتادند و در
نهایت با تامین بی کم و کاســت درخواستهای
مالی و جانبی سوپراســتار تورین ،قرارداد او را تا
سال  2022تمدید کردند.
شــماره  10محبوب کماکان پرعطش به گلزنی
ادامــه میدهــد .او فصــل  2017-2018را بــا
 22گل به پایان رساند و با حسن ختامیشورانگیز
به استقبال جام جهانی روسیه رفت .الحق و االنصاف
سهم عمده نگرشهای مدرن آلگری در پیشرفت
روزافزون دیباال غیر قابل کتمان اســت .سکاندار
کاربلد یوونتوس مهارتهای متنوع و پنهان پائولو
را شناخت .هوشــمندانه او را به پشت مهاجمان

فرستاد و با آزادی عملی که از طریق سیستمهای
کارآمد و شناور برایش فراهم کرد ،اجرای بی نقص
مأموریت خطیر اتصال خط میانی و حمله را تا حد
رضایت بخشی ممکن ساخت.
مصائب مقایسه با مسی افسانه ای

ابتدا زامپارینی رئیس باشــگاه پالرمو دیباال را با
لیونل مسی مقایسه کرد .کاشف جواهر با آب و تاب
بازیکن ســابقش را مورد ســتایش قــرار داد و
کسب توپ طال توسط او را قریب الوقوع دانست.
فوتبال دوســتان زیادی با نظر زامپارینی موافق
هســتند و پائولو را پادشاه آینده نه چندان دور
فوتبــال دنیا میدانند .دیبــاال در  3فصل اخیر
از ارکان اصلی نتایج عالی بیانکونری به شــمار
میرفت و حاکم مطلق نیمه هجومیتیمش بود.
در اوان جوانی به اوج پختگی رسید و با سرعتی
پرشــتاب به سمت تکامل و شــکوفایی حرکت
میکند .دوران ســلطه بالمنازع رونالدو و مسی
به سالهای پایانی نزدیک میشود و توقع ظهور
یک جانشــین تازه نفس تر کامال منطقی است.
چه بسا پس از لیونل یک آرژانتینی دیگر وارث
او در کــورس رقابت بر ســر تصاحب توپ طال
باشد.
در مقابل گروه پرتعــدادی دیدگاه متفاوتی دارند
و ادعاهــای اینچنینی را اغراق آمیز و ســطحی
میدانند .منتقدان پتانسیل و ظرفیت ستاره جوان
یووه را به هیچ عنوان در حد و اندازههای کاپیتان

پرآوازه آلبی سلسته نمیدانند .آنها بحث و جدلی
بر ســر نبوغ شــگرف و هنر باالی دیباال ندارند.
او گلزنــی قهار اســت و از تکنیک قابل توجه ای
بهــره میبرد .مع ذلک مزیتهــای قابل اعتنای
مذکور برای رستگاری کافی نیستند و دستیابی
به تاج و تخت فوتبال دنیا به ممارست و کوشش
به مراتب بیشتری نیاز دارد .مسی در  17سالگی
نمایشهای اعجاب آوری در بارسلونا داشت .اولین
بازیکنی است که  5بار برنده توپ طال شد و بسیار
زودتــر از پائولو جایگاه ممتــازی در بین برزگان
جهان فوتبــال یافت .متر و میــزان بی رحمانه
فوق ستاره بی همتای بارسلونا در کنار اثرات مفید
فراوان از جمله خودبــاوری و بلندپروازی عواقب
دردسرسازی را نیز به همراه آورد .انتظارات از پسر
محبوب تورین گاه نامعقوالنه باال میرود و توان و
ظرفیت فنی او را مســتهلک میکند .بسیاری از
تحلیلگران علت مهم افت و خیزهای گاه و بی گاه
پائولو را فشــار روانی ناشی از همین مقایسه عامه
پســند میدانند .دیباال بارها در مقابل اظهارنظر
خبرنگاران در مورد شــباهت شــیوه حرکاتش با
مسی سکوت کرد و مقایسه آنها را غلط و نادرست
خوانــد .او همواره برای گریز از ســایه ســنگین
کاپیتان افســانه ای تیم ملی آرژانتین ،افتخارات
پرشمار مســی را یادآوری میکند و رسیدن به
افتخارات استثنائی او را به غایت دشوار میداند.

ابهامات و گمانه زنیهای مربوط به دیباال
در جام جهانی 2018

 26ســال ناکامیدر جام جهانی بــه اندازه کافی
ناراحت کننده است .احتماال روسیه برای بهترین
نســل  2دهه اخیر آرژانتین آخرین فرصت برای
تاریخ ســازی خواهد بود .آنهــا در برزیل به یک
قدمیفتــح جام رســیدید و حاال در ســرزمین
تزارها به دنبال تحقق سودای شکوهمند قهرمانی
هســتند .صرف نظر از باخت تحقیرآمیز  6بر 1
برابر اسپانیا در دیدار دوســتانه ،مسی و یارانش
از بختهــای اصلــی قهرمانی در جــام جهانی
 2018محسوب میشــوند .جوانان بااستعدادی
مثل دیباالی جســور را به باتجربههایی همچون
لیونل مسی ،ســرخیو آگوئرو و گونزالو هیگواین
اضافه کنید ،ترکیبی همگون و هولناک میبینید
که از زور و قوت کافــی برای زمینگیر کردن هر
تیمیبرخوردار است.
از اصل مطلب دور نشــویم .تاتا مارتینو سرمربی
ســابق آرژانتین در  22ســپتامبر  2015دیباال را
به تیــم ملی فرا خواند و پــازل کامروایی مهاجم
یوونتوس را تکمیل کرد .پائولو اولین بازی رسمیرا
در مقدماتی جام جهانی مقابل پاراگوئه انجام داد.

 26سال ناکامیدر جام جهانی به اندازه
کافی ناراحت کننده است .احتماال روسیه
برای بهترین نسل  2دهه اخیر آرژانتین
آخرین فرصت برای تاریخ سازی خواهد
بود .آنها در برزیل به یک قدمیفتح جام
رسیدید و حاال در ســرزمین تزارها به
دنبال تحقق سودای شکوهمند قهرمانی
هستند .صرف نظر از باخت تحقیرآمیز 6
بر  1برابر اسپانیا در دیدار دوستانه ،مسی
و یارانش از بختهای اصلی قهرمانی در
جام جهانی  2018محســوب میشوند.
جوانان بااستعدادی مثل دیباالی جسور
را به باتجربههایی همچون لیونل مسی،
سرخیو آگوئرو و گونزالو هیگواین اضافه
کنید ،ترکیبی همگون و هولناک میبینید
که از زور و قوت کافی برای زمینگیر کردن
هر تیمیبرخوردار است
علی ایحال همکاری او با تیم ملی با فراز و فرودهای
زیــادی همراه شــد و جایگاه قــرص و محکمی
نصیبش نکرد .آیا دیباال ستاره آلبی سلسته در جام
جهانی روسیه میشود و یا ناگزیر به تماشای این
تورنمنت پرهیاهو از روی نیمکت خواهد بود ؟ این
سوال چالش برانگیز در ذهن اهالی فوتبال آرژانتین
ملموس و بی پاســخ اســت .خورخه سامپائولی
سرمربی فعلی اعتقاد چندانی به دیباال ندارد و در
دیدارهای دوســتانه مقابل اسپانیا و ایتالیا شماره
 10یــووه را به اردو دعوت نکرد .به باور او تشــابه
کارکرد دیباال با مسی ریتم و آهنگ بازی را به خطر
میاندازد و پستهای مشابه آنها سبب اختالل در
اجرای فرامین و اندیشههای تاکتیکیاش میشود.
سامپائولی وقتی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی با
سوالی مربوط به غیبت دیباال مواجه شد ،زیرکانه
به یک توضیح کلی و دوپهلو بســنده کرد« :دیباال
در ذهن من اســت و باید منتظر فرصت باشــد تا
دوباره به تیم ملی دعوت شــود ».ســتاره خوش
تکنیک یووه در نیم فصــل دوم فوق العاده ظاهر
شد و با جلب نظر صاحب نظران سرانجام خود را به
سامپائولی تحمیل کرد.
دیباال با سختکوشی در فهرســت نهایی  23نفره
آرژانتین قرار گرفت .لیکن تا آغاز بازیهای گروه D
و رونمایــی از ترکیب موردپســند ســامپائولی،
گمانه زنیها داغ و پرحرارت هستند .جابجایی مسی
عاقالنه نیســت و در صورت عــدم نتیجه گیری،
تبعات سنگینی را برای سرمربی به بار میآورد .اگر
ســامپائولی از چارچوب محافظه کاری خارج شود
و یکدندگــی را کنار بگذارد ،بــه احتمال قریب به
یقین پائولو را در پست وینگر به میدان میفرستد.
در فوتبال غیرممکن معنی ندارد .چه بســا جواهر
ارزشــمند تورین با اســتفاده صحیح از غنیمت به
دست آمده جا پای عالی جنابانی چون دیگو مارادونا
و لیونل مســی بگذارد و در تاریخ ارجمند فوتبال
آرژانتین ماندگار شود.

