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اخبار
ژاوی :برای نیمکت بارسا آماده
میشوم

ژاوی،اسطورهباشگاهبارسلوناویکیازمحبوبترین
ستارههای سابق این تیم نزد هواداران بلوگرانا ،در یک
گفتگوضمنتوضیحدادنبرنامههایآتیبارسلونااعتراف
کرد که در حال آماده شدن برای بدست گرفتن سکان
هدایت بارسا است .ژاوی البته خاطرنشان کرد تنها در
صورتی به عنوان مربی به بارسا برخواهد گشت که روی
تصمیمهای مربوط به تیم کنترل داشته باشد .در اوایل
سال جاری میالدی شایعات زیادی درباره بازگشت ژاوی
بهنوکمپبهعنوانسرمربیبارسامطرحشد.بعدازاخراج
ارنستو والورده این شایعات به اوج رسید ولی در نهایت،
در ماه ژانویه کیکه ستین بود که به این سمت منصوب
شد.بارسلونادردورانستیننتوانستهانتظارهوادارانشرا
برآوردهکندوحاالکهششبازیبهپایانفصلاللیگاباقی
ماندهدوامتیازازحریفسنتیاشرئالمادریدعقبافتاده.
ژاوی در مصاحبهای با روزنامه کاتاالن اسپورت گفت»:
بزرگترینامیدمندرحالحاضرایناستکهمربیبارسا
شوم و بارسلونا را با روزهای موفقیت و پیروزی برگردانم».
اسطورهبارسلونادرادامهصحبتهایشگفت»:منفقطبه
دنبالموفقیتخودمنیستمبلکهمیخواهمبازیکنانفعلی
این تیم و باشگاه در مسیر موفقیت و پیروزی قرار بگیرند.
من و کادر فنیام مدتها است در حال آماده شدن هستیم
وازاینبابتخیلیهیجانداریم.منقبالهمبارهاگفتهام
ولی میخواهم اگر در بارسا هستم تصمیمات فوتبالی به
عهدهامباشد.البتهروشناستکهبعدازانتخاباتباشگاه،
صحنهبرایتغییراتآمادهمیشودومنهیچاحتمالیرا
رد نمیکنم .آنها ماه ژانویه به دنبال من آمدند و ما با هم
صحبت کردیم .من شرایط را به آنها گفتم ولی زمان برای
انجامچنینکاریمناسبنبود».

ستاره سابق وردربرمن منجی این تیم شد!

بعد از شکست  0-3دوسلدورف مقابل
یونیون برلین در آخرین هفته بوندسلیگا که
به سقوط دوسلدورفیها به دسته پایینتر منجر
شد ،رسانههای این شهر امروز مدعی بودند
آنتونی اوجا ،ستاره سابق وردربرمن و ستاره
این روزهای یونیون برلین ،یک تنه عامل اصلی
این شکست و سقوط تیمشان به بوندسلیگا2
شده است .تا پیش از بازی دیروز دوسلدورفیها
خیالشان تا حد زیادی از بابت سقوط نکردن
راحت بود .این تیم در سال  2013هم شرایط
مشابهی را تجربه کرده و از سقوط فرار کرده
بود .اما آنچه رخ داد بر خالف همه انتظارها بود.
دوسلدورف در مقابل یونیون برلین  0-3شکست
خورد و از سوی دیگر ،پیروزی  1-6وردربرمن
مقابل کلن باعث شد وردربرمن  31امتیازی شده
و از سقوط فرار کند و به جای خود دوسلدورف
را به دسته پایینتر بفرستد .آنتونی اوجا بازیکن
یونیون که اولین گل تیمش را در دقیقه 26
به ثمر رساند بهترین بازیکن میدان بود .او که
بخش عمده دوران فوتبالیاش را در وردربرمن
سپری کرده و بهترین سالهای عمرش بازیکن
وردر بوده در بازی دیروز مهمترین نقش را در
پیروزی یونیون بازی کرد.
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کرونا هم از لیورپول شکست خورد

 ۲۰۱۵وارد آنفیلد شد؛ در حالی که تیم در رتبه
دهم لیگ بود.
او در کمتر از  ۵سال و تنها با  ۷۲میلیون 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.

ایلیا تاری وردی

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.
ام 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

اخبار

تعصب و عشق

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

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.

ماشین موفقیت به ایستگاه قهرمانی رسید
بدون هیچ اخطار و احتیاطی .بگذارید با حقیقت عریان روبهرو شویم؛
حتی بدون هیچ گونه رقیب سرسخت و رقابتی تنگانگ و نفسگیر،
لیورپول فاتح لیگ برتر انگلیس شد .برای ماهها برخی این اعتقاد را داشتند
که ماهیت شرایط جدید لیگ برتر انگلیس میتواند نخستین قهرمانی
لیورپول در لیگ برتر را پس از  ۳۰سال ،کم رنگ و لعاب سازد ولی
حقیقت ۷هفته زودتر از پایان رقابتها همانند صدای خوفناک تازیانهای
که هوا را میشکافت ،همگان را از خواب غفلت بیدار کرد .ویروسی
ناشناخته ،بیماریِ ،
مرگ بیرحمانه و بحران اقتصادی در میانه راه حاضر
بودند تا تواناییهای ورزش در تظاهر به آن که سایر جهان تنها یک
داستان فرعی است را تضعیف کنند .اما جهان ورزش نشان داد که فراتر
از تمام این مسائل قرار گرفته و موفقیت لیورپول به همه اثبات کرد که
فوتبال چی ِز دیگری است!این مسئله تنها برای بازیکنان تیم که به نوعی
کنار هم به حداکثر پتانسیل خود رسیدند و با ارائه بهترین نمایششان به
یکدیگر کمک کردند تا بر محدودیتها فائق آیند مسئله تعجببرانگیزی
نبود .افرادی که به نوعی در ۱۸ماه اخیر گونهای از رویا را با هم زندگی
کردند .چهرههایی که در کنار هم ایستادند تا بعد از فتح اروپا ،این بار
انگلیس را تحت سلطه خود درآورند .این حقیقت را باور کنید؛ سرخپوشان
مرسیساید به معنای واقعی کلمه «نابودگر» هستند .آنها تنها در میدان از
حریفان پیشی نگرفتهاند بلکه از اواخر تابستان تا بهار ،تمام قوانین فیزیکی

ت و تاز کردهاند هم
را نیز زیر سئوال بردند .هم در لیگ برتر انگلیس تاخ 
در سایر رقابتها .شاید بتوان گفت که نقطه اوجشان همان پیروزی چهار
گله برابر لسترسیتی در «باکسینگ دی» بود؛ یک نمایش کمیاب که
تمام اجزا کنار هم با درک و دانش کافی از یکدیگر ،در راستای موفقیت
تیم عمل کردند .آنفیلدیها یک دوران عجیب و البته موفقیتآمیز را با
فداکاری و درخشش بازیکنانشان پشت سر گذاشته و به جادویی به
نام «رئالیسم در ورزش» رسیدند .در این تیم مدافعان کناری مهاجم و
هافبکها مدافع هستند .وینگرها گلزنی میکنند و مهاجمان نوک حریفان
را تا سر حد توان تحت فشار قرار میدهند .تیمی که از آگوست تا ۲۸
فوریه توانست در  ۲۶بازی از  ۲۷مسابقه ،با  ۳امتیاز کامل از میدان خارج
شود .تیمی که سه سال است در خانه در رقابتهای لیگ برتر طعم
شکست را نچشیده .تیمی که بر خالف گذشته حاال بهترین بازیکنش،
مدافعین نگرانش هستند .تیمی که اگر مهاجم نوکش در خانه نتواند
گلزنی کند اخم به ابرو نمیآورد چرا سایرین راه فتح دروازه حریف را به
خوبی میشناسند .تیمی که خالقترین بازیکنش ،مدافع راستی جوان و
محبوب است .آیا مجموعه این اتفاقات را میتوان یک موفقیت خارقالعاده
خواهند؟ شاید باور نکنید اما بسیاری این حس را دارند که شاگردان
«یورگن کلوپ» در حال تقلب و بازی با سیستمها هستند .حقیقت نیز
همین است؛ سرخپوشان بندر لیورپول به نقطه اوج پروسه خود رسیدهاند

و معنای غیر منطقی بودن فوتبال را به تصویر کشیدهاند.
بگذارید با این حقیقت کنار بیاییم؛ گاهی اوقات تماشای فوتبال
انگلیس همانند تماشای اجرای گرو ِه موسیقی « »Spinal Tapاست که
در آن تکتک اعضا گروه در حال هنرنمایی روی یک استیج کوچک در
مقابل هزاران هوادار هستند .سردسته گروه اما متوجه این ماجرا میشود
که «نایجل تافنل» گیتاریست اصلی تحت تاثیر هواداران قرار گرفته و
مبهوتشان شده است« .دیوید هابینس» خواننده اصلی گروه به یکباره
اشاره میکند« :تو به عنوان یکی از اعضا نباید از وظیفه خود غافل شوی.
اگر متوجه بهت و حیرت گیتاریست گروه شدهای ،به این خاطر است که
خودت نیز تا حدود تحت تاثیر جو سنگین اطرافت قرار گرفتهای .به کارت
برس و به وظیفه خود عمل کن».
در فوتبال انگلیس نیز در بسیاری از مواقع ،ما شاهد حضور نایجلها
بودهایم؛ افرادی که گویی جادو شدهاند ،خود را فراموش کردهاند و تحت
تاثیر جو پیرامونشان از انجام وظایف اصلیشان غافل شدهاند! حاال ورژنی
جهانی
را تصور کنید که یک باشگاه فوتبال با استاندارد دیگر بیزینسهای
ِ
بلند مرتبه مدیریت میشود ،موفقیتهای پیدرپی و شگفتانگیزی به
دست میآورد اما در عین حال هیچ جایی کسی را همانند نایجل مبهوت
لیورپول کلوپ است .تیمی که
نکرده .این مسئله دقیقاً راز موفقیت و نبوغ
ِ
همگان را نسبت به کسب موفقیتهایش مطمئن کرده.

لواندوفسکی؛  ۴آقای گلی در  ۵فصل

بایرن مونیخ در هفته پایانی بوندسلیگا توانست
با  ۴گل ولفسبورگ را در هم بکوبد تا با اقتدار جام
قهرمانی را باالی سر برد .روبرت لواندوفسکی با گلی
که در این دیدار به ثمر رساند مجموع گل های
خود را در فصل جاری بوندسلیگا به عدد  ۳۴رساند
تا برای سومین فصل پیاپی عنوان آقای گلی را به
دست آورد .لواندوفسکی  ۵بار تا کنون عنوان آقای
گلی را در بوندسلیگا به دست آورده است .او چهار
بار با پیراهن بایرن مونیخ و یک بار با دورتموند
موفق به کسب عنوان آقای گلی شده است .اما
رکورد دار آقای گلی در بوندسلیگا گرد مولر اسطوره
ژرمن ها است که توانسته  ۷بار این عنوان را به
دست آورد و لواندوفسکی باید دو بار دیگر این
عنوان را تصاحب کند تا تاریخ ساز بوندسلیگا شود
که البته کار سختی است.
فهرست آقای گل های  ۱۰فصل اخیر
بوندسلیگا
 :۲۰۱۱-۲۰۱۰ماریو گومز از بایرن مونیخ با ۲۸
گل
 :۲۰۱۲-۲۰۱۱کالس یان هونتالر از شالکه با
 ۲۹گل
 :۲۰۱۳-۲۰۱۲اشتفان کیسلینگ از بایر
لورکوزن با  ۲۵گل
 :۲۰۱۴-۲۰۱۳روبرت لواندوفسکی از دورتتموند
با  ۲۰گل
 :۲۰۱۵-۲۰۱۴الکس مایر از آینتراخت با  ۱۹گل
 :۲۰۱۶-۲۰۱۵لواندوفسکی از بایرن مونیخ با
 ۳۰گل
:۲۰۱۷-۲۰۱۶اوبامیانگ از دورتموند با  ۳۱گل
 :۲۰۱۸-۲۰۱۷لواندوفسکی از بایرن با  ۲۹گل
 :۲۰۱۹-۲۰۱۸لواندوفسکی با بایرن با  ۲۲گل
 :۲۰۲۰-۲۰۱۹لواندوفسکی با بایرن با  ۳۴گل

کار بارسا برای خرید الئوتارو دشوارتر شد

بارسلونا مدت هاست به دنبال الئوتارو،
ستاره  22ساله و گلزن اینتر است و مدیران
باشگاه ایتالیایی حاضر نیستند به راحتی این
بازیکن را از دست بدهند .در واقع اینتر تنها در
صورتی الئوتارو را با بارسلونا واگذار می کند که
آنها بند آزادسازی  111میلیون یورویی قرارداد
او را پرداخت کنند .بارسا امیدوار بود با ورود یک
بازیکن به قرارداد ،رقمی کمتر به اینتر بدهد ،اما
حاال شانس رخ دادن این اتفاق کمتر شده است.
نلسون سمدو ،مدافع پرتغال بارسلونا یکی
از گزینه های اینتر برای خرید در تابستان بود،
اما حاال و با خرید اشرف حکیمی ،نراتزوری دیگر
نیازی به جذب مدافع راست ندارد و شانس بارسا
برای خرید الئوتارو اینگونه محدودتر می شود.
بدین ترتیب بارسلونا زمان کمی برای پرداخت
بند قرارداد الئوتارو دارد و اگر این اتفاق تا هفت
جوالی رخ ندهد ،آنگاه دیگر بعید است در این
تابستان شاهد رفتن این بازیکن به نوکمپ باشیم
و ممکن است در تابستان سال  2021دوباره
شایعات انتقال الئوتارو به بارسلونا آغاز شود.

