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اخبار
معنای مدیریت بارتومئو؛
بارسا در راه میالن
امیرعطا خوش باطن

با آمدن احتمالی پیانیچ به بارسا
حاال بارسا هشت بازیکن سی سال به باال
دارد ،بارسا رسما راه میالن را پیش گرفته
است .روزی روزگاری تیم فوتبال بارسلونا
به دلیل جوان گرایی و بهره گرفتن از تیم
های پایه و آکادمی الماسیا مورد تحسین
تمام اهالی فوتبال قرار میگرفت .اما این
روزها بارسا به تیمی با میانگین سنی باال
تبدیل شده که سرانش نه تنها برای جوا نتر
شدن تیم تالشی نمیکنند ،بلکه بازیکنان
جوان باقیمانده در تیم را به فروش
میرسانند و بازیکن سا لخورده یا در شرف
سا لخوردگی را جایگزین آ نها میکنند .با
انتقال احتمالی آرتور ملوی  ۲۳ساله و ورود
میرالم پیانیچ  ۳۰ساله ،میانگین سنی بارسا
افزایش و این تیم شامل  ۸بازیکن  ۳۰سال
به باال میشود که برای بارسلونا بسیار نگران
کننده است.
سیاست مدیران بارسلونا ما را یاد
تصمیمات سران وقت باشگاه آ.ث میالن
میاندازد که با بازیکنانی مثل نستا،
گتوزو ،سیدورف ،اینزاگی و آمبروزینی تا
لحظه پایان فوتبا لشان ادامه دادند و پس
از بازنشستگی آ نها در جایگزین نمودن
نسل آنها دچار مشکل شدند؛ به طوری که
دومین تیم پرافتخار لیگ قهرمانان اروپا،
حدود  ۷سال است که حتی از حضور در
لیگ قهرمانان اروپا دور است.
پس از دوران طالیی مدیریت خوان
الپورتا در بارسلونا و دوران نسبتا معمولی
ساندرو راسل ،بارتومئو در حال رقم زدن
فاجعهای است که ممکن است بارسلونا را
سالهای سال از رقبا عقب بیاندازد .حال
تیم رقیب یعنی رئال مادرید ،با جوانانی
چون آسنسیو ،وینیسیوس ،رودریگو ،مندی،
اودگارد و والورده در حال ساخت آیندهای
قدرتمند است؛ در حالی که بارسا با بازیکنانی
چون مسی ،سوارز ،راکیتیچ ،آلبا ،پیکه،
بوسکتس ،ویدال و احتماال پیانیچ که سنشان
به سی سال به باال رسیده است روز به روز به
دوران سقوط نزدیک میشود.
عالوه بر مدیران ،مربیان هم تمایلی
به جوا نگرایی و از نو ساختن بارسا ندارند
و هنوز دنبال بهره وری از میراث سال
 ۲۰۰۸پپ گواردیوال میباشند و با گذشت
سا لها هنوز برای جایگزین برای بازیکنانی
چون ژاوی ،اینیستا ،پویول ،آلوز ،نیمار و
ماسکرانو صدها میلیون دالر خرج میکنند
و بعد از گذشت کمتر از دو فصل با نصف
خریداری شده آنها را به فروش میرسانند.
سرنوشت بارسلونا با این شیوه مدیریت،
سرانجام خوبی نخواهد داشت.

ستین :رئال نمیتواند
همه بازیهایش را ببرد!
کیکه ستین در کنفرانس خبری پیش از
بازی تیمش مقابل سلتاویگو در هفته سی و دوم
رقابتهای اللیگا اسپانیا از رقیب و بازیکنانش
تمجید کرد.
سرمربی تیم فوتبال بارسلونا اظهار
داشت :سلتاویگو استعدادهای زیادی در خط
حمله دارد .آنها میدانند چگونه با توپ کار
کنند .سلتاویگو اکنون روحیه باالیی دارد و
این روحیه چیزی است که آنها را نسبت
به سایر تیمها متمایز میکند .رقیب تیمی
باهوش است و بازی سختی پیش رو داریم.
امیدوار پیروز شویم ،اما به دست آوردن برتر
در این مسابقه مشکل خواهد بود .سلتاویگو
در  ۳بازی خانگی اخیرش گلی نخورده و این
نشان میدهد در فرم خوبی هستند .رافینیا
درست مثل همتیمیهایش فرم بسیار خوبی
دارد .بازیکنانی مانند رافینیا ،دنیس سوارس و
یاگو آسپاس را میپسندم.
او در ادامه افزود :هنوز روی آرتور ملو
حساب میکنم .او با ما تمرین کرده و فردا
میتواند همراه تیم سفر کند .امیدوارم سر و
صداهای ایجاد شده در رابطه با انتقال آرتور
ملو به یوونتوس ،روی او تاثیر نگذارد .چیزی
که برای آرتور اتفاق افتاده ،غیر طبیعی است.
در چنین شرایطی بازیکن باید درک کند
فصل هنوز تمام نشده و سعی کند بهترین
خاطرات ممکن را از خودش به جای بگذارد .او
موظف است تا روز آخر حضورش در بارسلونا،
حرفهای باشد .آرتور اولین و آخرین بازیکنی
نیست که انتظارات زیادی از او میرود ،اما در
نهایت همه چیز برایش خوب پیش نمیرود.
البته صحبتم کلی است و فقط درباره آرتور
نیست .درباره جدایی آرتور ،من هنوز چیزی
را تایید نمیکنم و باشگاه هم به من اطالعی
نداده است.
ستین افزود :بازی فردا ،فرصت خوبی
برای ریکی پویگ است که از ابتدا به میدان
برود .ریکی از زمان حضورم در بارسلونا
پیشرفت خوبی داشته است و همیشه نگرش
او حین کار کردن بسیار خوب بوده .با این
حال باید بپذیریم ریکی پویگ برای تطبیق با
تیم همچنان به زمان نیاز دارد و اضافه شدنش
به ترکیب اصلی تیم ،فرایندی طوالنی است.
قبال در خصوص خرید پیانیچ صحبت شده و
نظری در این باره ندارم .فقط روی مسابقات
متمرکز هستم.
او در پایان تصریح کرد :رقابت با رئال
مادرید تا پایان ادامه دارد ۷ .بازی تا پایان لیگ
باقی مانده است .متقاعد شدهام رئال مادرید
نمیتواند تمام بازیهایش تا پایان فصل را ببرد و
امتیاز از دست خواهد داد .تا پایان لیگ اتفاقات
زیادی خواهد افتاد.

شماره 2990

به مناسبت قهرمانی سرخپوشان در لیگ برتر؛

آقای معمولی خلبان پرواز های موفق لیورپول
ایلیا تاری وردی

لیورپولیها توانستند پس از  ۳٠سال قهرمانی
خود در لیگ برتر انگلیس را جشن بگیرند.
کرونا هم از لیورپول شکست خورد

روزی که لیگ برتر انگلیس بخاطر شیوع
ویروس کرونا تعلیق شد طرفداران لیورپول از همه
نگران تر بودند حاال اما با از سرگیری لیگ برتر و
باخت منچسترسیتی در هفته سی و یکم ،لیورپول
به رکورد زود هنگام ترین قهرمانی در لیگ برتر
انگلستان رسید.
جام پس از  ۳۰سال به آنفیلد رسید

آخرین قهرمانی آنها در باالترین سطح فوتبال
ی گردد ،آنها اخیرا
انگلیس به سال  ۱۹۹۰بازم 
توانستند با اختالف  ۲۳امتیازی نسبت به تیم دوم
باز هم به این مهم دست یابند .سالی که منچستر
یونایتد سیزدهم شد ،لیورپول با کنی دالگلیش
قهرمان نود و یکمین دوره لیگ انگلیس شد و
گرچه چندین بار تا یک قدمی فتح جام پیش رفت
اما هر  ۳مرتبه دستش از رسیدن به آن کوتاه ماند.
لیورپول قبل از حضور کلوپ در این تیم  ۱۸بار
فاتح لیگ برتر انگلیس شده است .حتی در این
وقفه  ۳۰ساله قهرمانی در لیگ فوتبال انگلیس
که همه از آن صحبت میکنند ،لیورپول سه بار
قهرمان جام حذفی ،چهار بار قهرمان جام اتحادیه،
دو بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ،یک بار قهرمان
جام یوفا ،سه بار قهرمان سوپر جام اروپا و یک بار
قهرمان باشگاههای جهان شد؛ و البته چهار بار هم
نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال.
ویلیان قفل قهرمانی را برای سرخ ها باز کرد

در جدول ردهبندی این فصل لیگ انگلیس،
لیورپول در حالی با  ۸۶امتیاز قهرمانی خود را

مسجل کرده که منچسترسیتی رده دومی فقط ۶۳
امتیاز اندوخته است .از این نگذریم که دیگر هفت
هفته باقی مانده از فصل جاری لیگ انگلیس برای
کلوب و شاگردانش جنبه تشریفاتی خواهد داشت.
لیورپولی ها این قهرمانی زودهنگام را اندکی
مدیون آبی های لندن هستند چرا که پیروزی 2
بر یک چلسی مقابل منچسترسیتی که جدی ترین
رقیب مردان آنفیلد در مسیر قهرمانی بودند باعث
شد این جشن کمی زودتر در خانه لیورپول برقرار
شود.
کریستین پولیسیچ گل اول چلسی را زد و
کوین دی بروینه هافبک بلژیکی سیتی در نیمه
دوم توانست نتیجه را برابر کند.
تا اینکه در هفتاد و هشتمین دقیقه و در حالی
که سیتی با اخراج فرناندینیو  ۱۰نفره شده بود،
ویلیان از روی نقطه پنالتی گل پیروزی چلسی که
گل قهرمانی لیورپول نیز به حساب میآمد را به

ثمر برساند.
پس از پایان بازی و به سر آمدن انتظار ۱۱
هزار روزه ،جمعی پر تعداد از هواداران لیورپول
مقابل استادیوم آنفیلد گردهم آمدند و با روشن
کردن منورها تا پاسی از شب به جشن و آوازخوانی
پرداختند.
مرد آلمانی خلبان پرواز های موفق
لیورپول
یورگن کلوپ در سال های اول حضورش در
لیورپول نتوانست قهرمان لیگ برتر شود با این حال
اما مدیران باشگاه به او اعتماد کردند و حاال پس
از  ۴سال نتیجه اعتمادشان را مشاهده می کنند.
سرمربی تیم لیورپول با کسب عنوان قهرمانی به
اولین سرمربی آلمانی فاتح پریمیر لیگ تبدیل شد.
او به اولین مربی تاریخ تبدیل شد که در چهار
سال اول حضور خود ،به قهرمانی لیگ برتر انگلیس
دست یافته و در عین حال جام لیگ قهرمانان اروپا

را نیز باالی سر برده است.
مردی که لیورپول را به پرواز درآورد ۸ ،اوت
 ۲۰۱۵وارد آنفیلد شد؛ در حالی که تیم در رتبه
دهم لیگ بود.او در کمتر از  ۵سال و تنها با ۷۲
میلیون پوند (بله  ۷۲میلیون پوند که در بازار امروز
نه پول یک ستاره که پول یک مدافع خوب است)
لیورپول را به چنین تیمی تبدیل کرد؛ کاری فراتر
از معجزه در فوتبال روز دنیا و به خصوص در لیگ
ثروتمند فوتبال انگلیس.
تعصب و عشق
لیورپول جزو معدود تیم هایی است که
هوادارانش حاضرند جان خود را فدایش کنند این
تیم همواره مدیون هواداران خود است که طی این
 ۳۰سال با حضور مثبتشان در آنفلید حمایت خود
را اعالم می کردند .کسانی که هر گاه به در بسته
ای می خوردند و تیمشان را تنها می دیدند فریاد
می زدند you›ll never walk alone
نتیجه این صبر عاشقانه حاال به فتح
معتبرترین لیگ باشگاهی جهان ختم شده است.
آقای معمولی جایی نخواهد رفت
در ماه دسامبر وقتی یورگن کلوپ پای برگهای
را در باشگاه لیورپول امضا کرد تا قرارداد جدیدش
ثبت شود هواداران قرمزها نفس راحتی کشیدند.
از قرارداد قبلی کلوپ دو سال و نیم باقی مانده
بود و شایعاتی درباره اینکه او بعد از پایان قراردادش
ممکن است مرسی ساید را ترک کند مطرح شده
بود .بیشترین شایعات درباره انتقال او به تیم ملی
آلمان بود .ولی کلوپ که از زمان روی کار آمدن
در لیورپول این تیم را اساسا متحول کرده حاال تا
سال  2024هدایت لیورپول را در اختیار دارد .او تا
پایان قراردادش از نظر عمر مربیگری در لیورپول
حتی رکورد باب پیزلی بزرگ را هم خواهد شکست.

دو تصویر که پازل مسی را تکمیل میکند
آلبرت اینشتین میگوید دو چیز در دنیا بیانتهاست؛ پهنای
هستی و حماقت .اما در دنیای عاشقان فوتبال بینهایت دیگری نیز
وجود دارد :حسرت! یکی از حسرتهای بزرگی که بعدها دوستداران
فوتبال به آن دچار خواهند شد ،حسرت ندیدن بازی لیونل مسی
است؛ بدون شک در آینده کسانی حسرت خواهند خورد که چرا
بیش از  ۳دهه پس از  ۲۴ژوئن (۱۹۸۷یعنی روز تولد مسی) به
دنیا آمدهاند و همین حاال نیز بسیاری از ستایشگران او بر حال
نوههای متولد نشده خود حسرت میخورند چراکه هرگز نخواهند
توانست چیزهایی را ببینند که آنها غرق لذت تماشای آن هستند.
در دوردستهای آینده ،فوتبالدوستان به واسطه آمار و ارقامی
شگفتانگیز و رکوردهای بهجا مانده از مسی به نبوغ او پی خواهند
برد و احتماال خوان الکوئه (استعدادیاب باشگاه بارسلونا که نبوغ مسی
را کشف کرد) را مکتشفی به بزرگی کریستوف کلمب خواهند دانست
اما تنها ما تماشاگران فوتبال در این عصر قادر به لذت بردن از بازی
او هستیم؛ ما که بارها پای گیرندههای تلویزیونی توسط او میخکوب
شدهایم ،یا اگر خوششانستر بوده باشیم در استادیوم فوتبال به
تماشای جادویش نشستهایم.
لیونل مسی در حال حاضر بهترین فوتبالیست جهان است و از
دید بسیاری از صاحبنظران در دنیای فوتبال ،بهترین بازیکن تاریخ
فوتبال جهان! از سال  ۲۰۰۴که او اولین بازی خود را برای بارسلونا
انجام داد تا امروز که  ۶۹۹گل برای این تیم به ثمر رسانده همواره
بدون افول در باالترین سطح ظاهر شده است .برای شناخت مسیری
که مسی تاکنون پشت سر گذاشته و جایگاهی که اکنون در آن
ایستاده است تنها کافی است که به دو تصویر از زندگی ورزشی او
نگاهی بیندازیم؛ دو تصویری که با کنار هم قرار دادن آنها میتوان
پازل مسی را کامل کرد.
تصویر اول در الکالسیکوی برگشت  ۲۰۱۶-۲۰۱۷ثبت شده
است .در واقع در دقیقه  ۹۲این مسابقه؛ وقتی لیونل پانصدمین گلش
با پیراهن بارسلونا را در سانتیاگو برنابئو وارد دروازه تیم رئال مادرید
کرد ،در شبی که رئال بازی  ۲-۱باخته را به تساوی کشانده بود ،مسی
موفق شد در وقتهای تلفشده با به ثمر رساندن دومین گلش در آن
مسابقه ،بارسا را به پیروزی برساند و به افتخار آن گل که پانصدمین
گلش برای بارسا بود ،پیراهنش را از تن درآورد و جلوی تماشاگران
عصبی مادریدی گرفت .این حرکت که بیش از شادی پس از گل به
تاجگذاری یک پادشاه شبیه بود در سکوت انجام گرفت اما گویای این
عبارت بود که :ببینید این من هستم؛ لیونل مسی افسانهای ،کسی
که میتواند در زمین فوتبال معجزه کند! این تصویر به تنهایی قادر
به توضیح استعداد شگفتانگیز مسی در زمین فوتبال و موفقیتهای
بسیار او در بارسلونا و دنیای فوتبال است .این تصویر ،مسی را ایستاده
بر قله فوتبال جهان نشان میدهد .فوتبالیستی سیراب از افتخار و
محبوبیت که بزرگترین بازیکن تاریخ باشگاه بارسلوناست و البته

«لیورپول قهرمان فصل  ۲۰۱۹-۲۰۲۰لیگ برتر
انگلیس شد که نخستین قهرمانیشان پس از  ۳۰سال
است ».مدت زیادی منتظر بودیم تا روزی برسد که
این جمله را بنویسیم .شکست منچسترسیتی مقابل
چلسی اختالف امتیاز لیورپول با تیم دوم جدول را به
 ۲۳امتیاز رساند و قهرمانیشان را  ۷هفته مانده به
پایان رقابتها قطعی کرد اما حاال که قهرمانی لیورپول
مسجل شده ،آیا مأموریتشان پایان یافته؟ قطعاً
اینطور نیست ،چراکه رکوردهای مهم و بزرگی در
کنار زودهنگامترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر هستند
که بهراحتی میتوانند به شاگردان کلوپ تعلق بگیرند.
رکوردهایی که میتوانند بشکنند
بیشترین امتیاز۱۰۰ :
منچسترسیتی به رکورد بیشترین امتیاز تاریخ
لیگ برتر انگلیس وقتی رسید که  ۱۰۰امتیاز تحت
هدایت پپ گواردیوال در فصل  ۲۰۱۷-۲۰۱۸کسب
کرد .حاال لیورپول فقط  ۱۴امتیاز تا رسیدن به
آن رکورد نیاز دارد .اگر آنها همه بازیهایشان را
ببرند به رکورد  ۱۰۷امتیاز هم خواهند رسید .این
مأموریت بزرگ برای لیورپولیها ساده به نظر میرسد.
البته نباید فراموش کنید  ۳بازی مقابل تیمهای
بیگسیکس باقی مانده .جدال هفته آتی مقابل
منچسترسیتی و نبردهای دو هفته و یک هفته مانده
به پایان لیگ برتر مقابل تیمهای آرسنال و چلسی.
بیشترین امتیاز خانگی۵۵ :
 ۳تیم تابهحال موفق شدهاند به رکورد بیشترین
امتیاز خانگی در یک فصل دست پیدا کنند .رکوردی
که با برد در  ۱۸بازی و یک تساوی ثبت شده .چلسی
در فصل  ۲۰۰۵-۲۰۰۶این کار را انجام داد ،سپس
منچستریونایتد در فصل  ۲۰۱۰-۲۰۱۱به چنین
رکوردی دست پیدا کرد و آخرین تیمی که به آن

محبوبترین .او تقریبا در تمام رکوردهای انفرادی بارسلونا صدرنشین
است .در سال  ۲۰۱۲او موفق شد با زدن  ۹۱گل در یک فصل،
رکورد گرد مولر( ۸۵گل) را که از سال (۱۹۷۲پیش از تولد مسی)
دست نخورده مانده بود ،بشکند .کسب  ۶توپ طال ۶ ،کفش طال و
 ۶جایزه مرد سال فیفا نیز مهمترین رکوردهایی هستند که تاکنون
به ثبت رسانده است .اینها تنها برخی از رکوردهای جابهجا شده در
دوره حضور مسی در مستطیل سبز است و البته معلوم نیست این
رکوردشکنیها تا کجا ادامه خواهد یافت.
اما تصویر دیگری که با زوم شدن روی آن میتوان به واقعیت
زندگی ورزشی مسی نگاه عمیقتری انداخت ،تصویر گریان او روی
نیمکت تیم ملی آرژانتین بعد از شکست در فینال کوپا آمهریکای
 ۲۰۱۶برابر شیلی است؛ شکستی که در ضربات پنالتی رخ داد و
مسی یکی از بازیکنانی بود که پنالتیاش را هدر داد .این سومین
شکست مسی در  ۳فینال پیاپی همراه با تیم ملی آرژانتین بود(بعد
از فینال جام جهانی  ۲۰۱۴و کوپا آمهریکا  .)۲۰۱۵پس از آن بازی
مسی از تیم ملی خداحافظی کرد و برای اینکه در آینه همان لیونلی
را نبیند که نتوانست آرژانتین را در یک فینال به قهرمانی برساند،
موهایش را رنگ کرد .آنچه تصویر مسی گریان را در آن شب رقم زد،
عنصر مقایسه بود .اگر پرنسس دایانا کسی است که بیشترین تعداد
عکس را در دنیا دارد ،لیونل مسی کسی است که بیش از هر فرد
دیگری مورد مقایسه قرار گرفته است .عملکرد او همیشه در ترازویی
سنجیده میشود که در کفه دیگرش مارادونا یا رونالدو قرار دارند؛ تا
آنجاییکه بهنظر میرسد او نه در میدان یک مسابقه بلکه در صحنه
یک مبارزه است .هر چند مقایسه با رونالدو در عرصه باشگاهی به
او انگیزه میدهد اما گویا مقایسه با مارادونا تاکنون نتیجهای جز
فشار روانی طاقتفرسا روی او نداشته است .هواداران آرژانتینی و
شبکههای تلویزیونی در این کشور همواره با مقایسه مسی و مارادونا،
انتقادات بیرحمانهای را متوجه مسی کردهاند(از جمله اینکه وقتی
مسی پیراهن تیم ملی را به تن میکند برای خودش بازی میکند)
که به فشاری غیرقابل تحمل روی او منتج شده است .این در حالی
است که لیونل مسی با  ۷۰گل ،آقای گل تاریخ تیم ملی آرژانتین
است و در صعود آرژانتین به  ۳فینال اخیر تاثیر بسزایی داشته است.
جثه ریز لیونل مسی و چپ پا بودن او باعث شد با پوشیدن پیراهن
تیم ملی بیش از هر ستاره آرژانتینی دیگری که بعد از مارادونا ظهور
کرده است از او انتظار برود «جانشین» (یعنی جانشین مارادونا) شود.
وقتی مسی اولین گل خود را با پیراهن تیم ملی به ثمر رساند به او
لقب «مسیدونا» دادند و با درخشش بیشترش ،انتظارات برای مارادونا
شدن او در میان آرژانتینیها افزایش یافت .در سال  ۲۰۰۷او در
حرکتی خارقالعاده به قلب دفاع تیم ختافه یورش برد و گلی به ثمر
رساند که شباهت بسیار زیادی به گل قرن دیگو مارادونا(گلی که
در جام جهانی  ۱۹۸۶وارد دروازه انگلستان کرد) داشت .در همان

سال او گلی را وارد دروازه تیم اسپانیول کرد که گل دست خدای
مارادونا برابر انگلستان را در ذهنها تداعی کرد .همه این شباهتها،
پافشاریها برای تکرار مارادونا توسط مسی را بیشتر میکرد .اما ادامه
داستان جانشین مطابق پیشبینیها پیش نرفت و مسی با اینکه در
صعود آرژانتین به یک فینال جام جهانی و دو فینال کوپا آمهریکا
تاثیر داشت از پس قهرمان کردن این تیم برنیامد! دستاورد ملی لیونل
مسی تنها در یک مدال طالی المپیک خالصه میشود و فشاری که
پس از بازگشت دوباره او به تیم ملی همچنان ادامه دارد!
وقتی در سال  ۱۹۹۳مارادونا اولین بازی خود را برای نیو ولز
اولد بویز انجام داد ،مسی پسرک  ۶سالهای بود که برای شیرینکاری
در وقت استراحت بین دو نیمه در زمین حضور یافت و روپایی
زد .هنگامیکه این پسربچه در سال  ۲۰۰۰با  ۱۳سال سن به
اسپانیا رفت ،آنقدر خجالتی بود که به جای استفاده از رختکنهای
الماسیا به دور از سایر بازیکنان نوجوان در راهرو لباسهایش
را عوض میکرد .اما پس از آنکه او در سال  ۲۰۰۴در سن ۱۷
سالگی به عنوان جوانترین بازیکن تاریخ بارسلونا تا آن زمان وارد
میدان شد ،جهان او را به عنوان یک نابغه محض در مستطیل سبز
شناخت .بعد از آن افتخار پشت افتخار بود تا آنجا که درخشش این
الماس سرزمین نقره تا دورافتادهترین کشورهای جهان ساطع شد.
موفقیت او در رده باشگاهی و ناکامیاش در سطح ملی .دو روی
سکه زندگی ورزشی مسی را میتوان با دو جمله از دو مربی او
شرح داد؛ گواردیوال ،مربی پیشین او در بارسلونا میگوید« :یک روز
به نوههایم خواهم گفت که مربی لئو مسی بودهام .هرگز بازیکنی
مثل او ندیدهام» و سامپائولی ،مربی سابق آرژانتین ،عملکرد مسی
در تیم ملی را اینگونه توصیف میکند«:مسی قهرمانی جهان را به
آرژانتین بدهکار نیست ،این فوتبال است که یک قهرمانی جهان به
مسی بدهکار است ».حاال لیونل مسی  ۳۳ساله شده است و بیش
از هر زمان دیگری یک واقعیت تلخ درباره او به چشم میآید؛ این
واقعیت که در یک روز غمانگیز برای این نسل از فوتبالدوستان،
لیونل مسی از فوتبال خداحافظی خواهد کرد».

رکوردهایی که لیورپول شکسته و شاید بشکند

رسید منچسترسیتی در فصل  ۲۰۱۰-۲۰۱۱بود.
لیورپول در حال حاضر  ۴۸امتیاز در آنفیلد به دست
آورده و همه  ۱۶بازیاش را در خانه برده .تنها راه
رسیدن به این رکورد بردن همه بازیهای خانگی تا
پایان فصل است .اواسط ماه جوالی در دیدار مقابل
چلسی ،سرخها میتوانند این رکورد را بشکنند.
استونویال و برنلی دیگر رقبای آنها در آنفیلد هستند.
بیشترین امتیاز خارجازخانه۵۰ :
هیچ تیمی به اندازه منچسترسیتی فصل
 ۲۰۱۷-۲۰۱۸دور از خانه امتیاز کسب نکرده است.
ممکن خارجازخانه را به
آنها  ۵۰امتیاز از  ۵۷امتیاز
ِ
دست آوردند .تنها مقابل کریستالپاالس و برنلی در
خانه رقیب متوقف شدند و لیورپول در آنفیلد  ۴بر ۳
شکستشان داد .لیورپول در حال حاضر  ۳۸امتیاز
ت آورده .مقابل منچستریونایتد
بیرون از آنفیلد به دس 
و اورتون متوقف شدند و از واتفورد شکست خوردند.
برای گذر کردن از رکورد سیتی باید هر  ۴بازی
خارجازخانه را ببرند و حتی یک تساوی هم باعث از
دست رفتن این رکورد میشود .بیرون از خانه باید
مقابل منچسترسیتی ،برایتون ،آرسنال و نیوکاسل
بازی کنند.
بیشترین پیروزی۳۲ :
منچسترسیتی این رکورد را  ۲مرتبه تحت
هدایت پپ گواردیوال زد .لیورپول تا هفته سیویکم
لیگ برتر موفق شده  ۲۸برد کسب کند .اگر همه
بازیهای بعدیشان را ببرند ،در دیدار مقابل آرسنال
از رکورد بیشترین برد در یک فصل گذر خواهند کرد.
حتی تیم کلوپ این شانس را دارد که تا مرز  ۳۵برد
هم برسد و رکوردی دستنیافتنی ثبت کند.
بیشترین برد خانگی۱۸ :
این رکورد هم تعلق گرفته به همان تیمهایی که

بیشترین امتیاز خانگی در یک فصل را کسب کردهاند،
یعنی چلسی ،منچستریونایتد و منچسترسیتی .این
 ۳تیم فصل یک بازی خانگیشان را نبردند و در
 ۱۸بازی به پیروزی رسیدند .لیورپول در صورت برد
در  ۳بازی خانگی باقیمانده رکورد آنها را پشتسر
میگذارد .در حال حاضر لیورپول رکورد  ۱۰۰درصد
پیروزی در آنفیلد را دارد.
بیشترین برد خارجازخانه۱۶ :
منچسترسیتی مثل رکورد امتیازی ،در بیشترین
برد هم رکورددار است .سیتیزنها  ۱۶برد خارجازخانه
داشتهاند اما لیورپول بهدلیل تساوی مقابل اورتون
دیگر نمیتواند این رکورد را بشکند .تنها در
صورتی که بتوانند هر  ۴بازی بعدی خارجازخانه را
ببرند با رکورد منچسترسیتی برابری خواهند کرد.
این سختترین رکوردی است که شاگردان کلوپ
میتوانند به آن برسند.
بیشترین گل زده۱۰۶ :
در همان فصل معروف ،۲۰۱۷-۲۰۱۸
منچسترسیتی عالوه بر رکورد  ۱۰۰امتیاز ،رکورد
گلزنی را هم با  ۱۰۶گل شکست .لیورپول در  ۳۱بازی
 ۷۰گل زده ،در حالی که سیتی همین فصل هم با ۷۷
گل زده باالتر از آنها هستند .این رکورد را خیلی بعید
است تیم کلوپ در فصل جاری بزند .ثبت  ۳۶گل یا
بیشتر که به طور میانگین  ۵/۱گل در هر بازی است،
دشوار به نظر میرسد .غیرممکن نیست اما احتمال آن
را باید خیلی اندک دانست.
بیشترین فاصله امتیازی۱۸ :
وقتی منچسترسیتی در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۸
قهرمان شد ۱۰۰ ،امتیاز کسب کرد .فاصله تیم
گواردیوال با نزدیکترین رقیب یعنی منچستریونایتد
 ۱۸امتیاز بود .در حال حاضر لیورپول  ۲۳امتیاز بیشتر

از منچسترسیتی کسب کرده .اگر بتوانند این فاصله را
در ادامه فصل حفظ کنند به رکوردی جاودانه خواهند
رسید و قاطعترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر برایشان
به ثبت میرسد.
رکوردهایی که شکستهاند
زودهنگامترین قهرمانی لیگ برتر۳۱ :
اتفاق قابل توجه درباره لیورپول سرعت رسیدن
آنها به قهرمانی است .لیورپول در حالی قهرمانیاش
را مسجل کرده که  ۷هفته تا پایان لیگ برتر باقی
مانده .پیش از آنها بهترین رکورد در این زمینه متعلق
به منچستریونایتد در فصل  ۲۰۰۰-۲۰۰۱بود که ۵
هفته مانده به پایان لیگ قهرمان شد .به لطف چلسی،
لیورپول این رکورد را  ۲هفته زودتر شکست.
دیرترین قهرمانی لیگ برتر ۲۵ :ژوئن
با تشکر از «کووید !»۱۹-لیورپول پس از تعویق
 ۳ماهه لیگ برتر انگلیس به قهرمانی لیگ برتر
رسید .هیچ باشگاهی در لیگ برتر در چنین تاریخی
قهرمانیاش را جشن نگرفته بود .احتماالً این رکورد
که به نام سرخهای مرسیساید ثبت شده هرگز
شکسته نخواهد شد .یا حداقل اینکه در زمان حیات
خیلی از ما امکان ثبت چنین رکوردی نیست.
زودهنگامترین پیروزی مقابل همه رقبا۳۱ :
پس از  ۳۱بازی ،لیورپول حداقل یک مرتبه همه
رقبایش در فصل  ۲۰۱۹-۲۰۲۰لیگ برتر انگلیس را
شکست داده است .پیش از این  ۵تیم رکورد پیروزی
مقابل همه تیمهای لیگ برتری را به ثبت رسانده
بودند .منچستریونایتد در فصل  ۲۰۱۰-۲۰۱۱و
چلسی در فصل  ۲۰۰۵-۲۰۰۶این رکورد را در هفته
سیوششم ثبت کردند .منچسترسیتی گواردیوال هم
در فصل  ۲۰۱۷-۲۰۱۸هفته سیودوم به این افتخار
رسیدند.

اخبار
مروری بر چند خبر مهم فوتبال جهان

جدایی ستاره مورد
عالقه مسی از بارسلونا!
به نظر می رسد جدایی آرتور ملو از
بارسلونا قطعی باشد و این هافبک برزیلی و 23
ساله در آستانه انتقال به یوونتوس قرار دارد.
همچنین توافق حاکی از آن است که میرالیم
پیانیچ ،ستاره بوسنیایی یوونتوس نیز به ازای
قرارداد آرتور راهی نوکمپ خواهد شد و فصل
بعد برای بارسلونا بازی می کند .اما در رسانه
های اجتماعی ویدئویی مربوط به سال 2018
دست به دست می شود که در آن لیونل مسی،
کاپیتان بارسا به تمجید از سبک بازی آرتور
پرداخته است و هواداران این تیم معتقدند بی
شک لیونل مسی موافق جدایی این بازیکن
نخواهد بود .اتفاقی که در این سالها چندین بار
رخ داده و مهم ترین نمونه اش رفتن نیمار از
بارسلونا بوده است.
در این مصاحبه لیونل مسی گفته است:
«سبک بازی آرتور ملو بسیار شبیه ژاوی است،
زیرا او دوست دارد با توپ بازی کند ،عالقمند به
ارسال پاس های کوتاه است و نمی خواهد توپ
را از دست ندهد .آرتور بسیار محکم است و این
عملکرد من را متعجب و شگفت زده کرده است.
سبک بازی آرتور به همان شکلی است که در
ما در بارسلونا پیاده می کنیم .آرتور به سرعت
شرایط بازی در بارسلونا و تمرینات را درک کرد
و هواداران بارسلونا مانند بازیکنانی را دوست
دارند که با هنگام پا به توپ بودن توانا هستند و
ما عادت کرده ایم که صاحب توپ باشیم».

طعنه بزرگ
سولسشر به
قهرمانی لیورپول!
با برتری چلسی مقابل منچسترسیتی در
بازی دیشب ،لیورپول بعد از سه دهه و برای
اولین بار قهرمان لیگ برتر شد .حاال اوله گونار
سولسشر در نشست خبری دیدار جام حذفی
برابر نوریچ ابراز امیدواری کرد دوران ناکامی
یونایتد در کسب عنوان قهرمانی اینقدر به درازا
نکشد.
اوله گونار سولسشر گفت« :جسی لینگارد
در شرایط خوب و با انرژی فراوان به تیم بازگشته
است .هفته گذشته او بیمار شد ،اما ما تمام
آزمایشات را انجام داده ایم و لینگارد در دیدار
مقابل نوریچ می تواند بازی کند و پای به میدان
خواهد گذاشت .جسی برای ما گل های حیاتی
به ثمر رسانده است و یک بازیکن مهم برای
یونایتد است .باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی
رخ خواهد داد ،اما به نظر می رسد لینگارد آماده
و متمرکز است .روند ترکیب چرخشی است و
ما دوباره چهارشنبه ،شنبه ،سه شنبه و شنبه
بازی می کنیم .اما اگر می خواهید بخشی از
تیم موفق منچستر یونایتد باشید ،باید چند
تغییر ایجاد کنید ،البته این وضعیتی است که ما
حاال در آن قرار داریم .فکر می کنم جام حذفی
یک تورنمنت فوق العاده باشد و می تواند یک
جام مهم برای قهرمان شدن لقب گیرد .تیم ما
تیم جدیدی است و دستیابی به اولین قهرمانی
بسیار خوب خواهد بود .تکرار روند عناوینی که
تحت هدایت سر الکس فرگوسن کسب کردیم
برای هیچ کسی آسان نخواهد بود .سر الکس
استاد ماندن در صدر بود ،چالش ما این است
که اطمینان حاصل کنیم قرار نیست  26سال
قهرمان شدن یونایتد طول بکشد و همه کار را
انجام دهیم تا فاصله را کوتاه کنیم و بتوانیم از
سد رقبا بگذریم».

بمب تابستانی رئال؛
رفیق صمیمی
لیونل مسی
برخی نشریات در اسپانیا مدعی شدند
زین الدین زیدان ،سرمربی رئال مادرید عالقه
زیادی به خرید تیاگو دارد و ممکن است
این هافبک خالق فصل بعد در برنابئو بازی
کند .تیاگو در سال  2013و بعد از حضور
پپ گواردیوال روی نیمکت بایرن مونیخ ،اولین
خرید او از بارسلونا لقب گرفت و حاال بعد از
هفت فصل ممکن است با انتقالی جنجالی را
تجربه کند .البته لیورپول و یورگن کلوپ نیز
به شدت به دنبال جذب تیاگو هستند و برای
خرید او وارد عمل شده اند .در ابتدا در ماه
مه ،هدف فعلی رئال مادرید تصمیم به تمدید
قرارداد با بایرن مونیخ گرفت ،اما مذاکرات به
دنبال تردید تیاگو برای پاسخگویی به تیمش
متوقف شد .ظاهرا شرایط خاص بایرن مونیخ
با مدیر برنامه تیاگو بازیکنان مورد بحث قرار
گرفته ،اما تیاگو از امضای قرارداد جدید
خودداری کرده است.
واقعیت این است که تیاگو خرید خیلی
گرانقیمتی برای رئال مادرید در فصل تابستان
محسوب نمی شود .با توجه به اینکه قرارداد این
هافبک اسپانیایی تمدید نشده و همکاری او با
ادامه این روند با بایرن مونیخ در تابستان آینده
تمام می شود ،فلورنتینو پرز می تواند تیاگو را
برای رقمی نزدیک به  40میلیون یورو جذب
کند .تیاگو معتقد است این آخرین شانس برای
تجربه یک چالش جدید است و او پس از فتح
هفت عنوان بوندسلیگا در این سالها در آلمان،
می خواهد بازی کردن برای تیم جدیدی را
تجربه کند .این در حالیست که تیاگو رابطه
بسیار خوبی با لیونل مسی دارد و در این مدت
شایعاتی در مورد بازگشت او به نوکمپ نیز
منتشر شده است.

