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سرخیو راموس برای رئالمادرید بهنوعی یک
نماد محسوب میشود و حاال کاپیتان سالهای
اخیر این تیم دوباره زمزمه جدایی سر داده و ممکن
است در پایان فصل سانتیاگوبرنابئو را ترک کند.
مدافع مستحکم رئالیها آخرین سال قراردادش با
این تیم را سپری میکند و هنوز برای تمدید آن
با باشگاه به توافق نرسیده است .ازسوی دیگر دو
باشگاه پاریسنژرمن و منچسترسیتی نیز برای
به خدمت گرفتن او دست بهکار شدهاند و اگر
فلورنتینو پرز زودتر برای توافق نهایی با راموس
به نتیجه نرسد ممکن است یکی از تاثیرگذارترین
ستارههای سالهای اخیرش را از دست بدهد.
جالب اینکه در هفتههای اخیر بحث احتمال حضور
لیونل مسی در پاریسنژرمن هم قوت گرفته و
تصور حضور این دو بازیکن که بارها در جریان
الکالسیکو با یکدیگر چالش داشتهاند و بهنوعی
دشمنان قدیمی محسوب میشوند ،میتواند بسیار
جذاب باشد.
پیشنهاد جذاب پاریسیها

مذاکرات برای تمدید قرارداد راموس همچنان
ادامه دارد و البته این مدافع باتجربه هنوز با
پیشنهاد رئالیها موافقت نکرده است .پرز به او
پیشنهاد داده قراردادش را با همین دستمزد کنونی
برای یکسال دیگر تمدید کند یا اینکه با کاهش
10درصدی حقوقش ،قراردادی دوساله امضا کند
که راموس با هر دو مخالف است .برنامه تلویزیونی
«الچرینگویتو» بهتازگی از پاسخ منفی راموس
به پیشنهاد رئالیها خبر داده و آخرین مذاکرات
طرفین را اینگونه شرح داده است« :چهارشنبه
گذشته و پس از دیدار این تیم برابر الچه ،راموس
و پرز در جلسهای رودررو درباره قرارداد جدید
صحبتهای نهایی خود را انجام دادند که درنهایت
پیشنهاد رئال مورد قبول کاپیتان قرار نگرفت».
او به پرز گفت« :من تصمیم ندارم پیشنهادی
که به من دادهاید را قبول کنم و از این پس
پیشنهادهایم را مورد بررسی قرار خواهم داد .یکی
از افرادی که در باشگاه پاریسنژرمن مسئولیت
دارد به من گفت آنها تصمیم دارند تیمی بزرگ با
من و لیونل مسی بسازند».
رئالیها تمایل زیادی دارند تا راموس همچنان
سفیدپوش باقی بماند اما فعال که مذاکرات به
بنبست خورده است .باشگاه نیز قصد ندارد در
این اوضاع بد اقتصادی و مشکالتی که کرونا برای
فوتبال ایجاد کرده خود را از نظر مالی به دردسر
بیندازد و پیشنهادی ارائه کند که بعدها باعث ضرر
تیم شود .فعال که شرایط نامشخص است و در این
شرایط شاید در پایان فصل شاهد اتفاق دور از
انتظاری در رئال باشیم.
زینالدین زیدان از باشگاه خواسته تا
هرچه زودتر تکلیف بازیکنانی که در پایان فصل
قراردادشان به پایان میرسد مشخص شود .عالوهبر
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اخبار
رنه راموس ،برادر و مدیربرنامههای او با بازانتشار
توئیت یک خبرنگار در انتقاد از باشگاه رئال برای
عدم تالش برای حفظ اسطوره و کاپیتان سالهای
اخیر تیم بهنوعی نشان داد چندان از موضع باشگاه
راضی نیست و به همین دلیل رسانههای اسپانیایی
شانس جدایی او را باال میدانند.
مارکا معتقد است عالوهبر سیتی و پیاسجی،
همبازی شدن با رونالدو در یوونتوس یا حضور
در میالن ،لیگ آمریکا یا قطر دیگر گزینههای
پیشروی راموس هستند ،اما بهنظر نمیرسد با
توجه به آمادگی خوب او حداقل تا پایان فصل بعد
در اروپا خواهد ماند.
جانشینان احتمالی

راموس ،لوکاس واسکز و لوکا مودریچ نیز ماههای
پایانی قرارداد خود را سپری میکنند و تمدید با
آنها در اولویت باشگاه قرار دارد .مودریچ همین چند
روز پیش با رئال به توافق رسید و قرار است در
این باشگاه فوتبالش را ادامه دهد اما واسکز که
جایگاه چندان ثابتی در تیم زیدان ندارد بیمیل
نیست فوتبالش را در باشگاهی ادامه دهد که بیشتر
به او بازی برسد و به همین دلیل فعال تمایلی به
تمدید قراردادش نشان نداده است .واسکز معتقد
است شایسته شرایط بهتری در این باشگاه است
و پیشنهادی که به او ارائه شده باید تعدیل شود.
راموس هم تصمیم ندارد از دستمزد 12میلیون
یورویی که سالیانه دریافت میکند چیزی کم کند
و خواستههای دیگری نیز مدنظر دارد که با شرایط
کنونی رئال چندان سازگار نیست.
راموس سالهاست که در رئالمادرید بازی
میکند و بهخوبی با فضای این باشگاه آشناست.
محبوبیت باالی او بین هواداران نیز سبب شده
اولویت اولش ماندن در این باشگاه باشد اما
ازسوی دیگر حاضر نیست یکساله تمدید کند و
به فکر قراردادی است که پس از پایان آن بهسراغ
بازنشستگی برود.
با این حال برای بازیکنی که 34ساله است و
بهتازگی هم چند مصدومیت را تجربه کرده شاید ارائه
چنین پیشنهادی دور از منطق باشد و مدیران باشگاه
هم ترجیح میدهد فصلبهفصل شرایط را بررسی
کرده و برای ادامه حضور او تصمیمگیری کنند.
تکرار تاریخ

فلورنتینو پرز در ماههای اخیر و پس از شیوع
کرونا با مشکالت مالی زیادی روبهرو بوده و همان
زمانی که از بازیکنانش خواست دستمزدهایشان
را با توجه به شیوع این بیماری کاهش دهند
متوجه شد برخی بازیکنان بزرگ و نامدار تیمش
بهسختی چنین پیشنهادهایی را قبول میکنند .در
چنین اوضاعی او در تابستان عالوهبر اینکه حقوق

ستارههایش را کم کرد ،نتوانست خرید مهمی هم
انجام دهد و هنوز هم باشگاه شرایط مالی مطلوبی
ندارد و نتوانسته به دوران خوب پیش از کرونا
برگردد.
راموس پیش از این و در سال 2015از این
حربه برای تمدید قراردادش استفاده کرد .برای
هفتههای خبر احتمال حضورش در منچستریونایتد
تیتر نخست رسانهها بود و خودش نیز از اظهارنظر
صریح دراینباره خودداری میکرد تا بیشتر به
شایعات دامن بزند .درنهایت قراردادش با رئال
تمدید شد و یونایتد هم از اینکه او با سوءاستفاده
از نام این باشگاه تالش کرده بود قرارداد بهتری با
تیمش ببندد عصبانی بود .البته راموس در آن زمان
گفته بود فاصله زیادی تا پیوستن به شیاطین سرخ
نداشت اما درنهایت عالقهاش به رئال سبب شد
در این باشگاه ماندنی شود .البته در آن زمان او
29ساله بود و رئال نهایت تالش خود را برای حفظ
مدافعی که در اوج آمادگی قرار داشت بهکار گرفت
اما اینبار و در 34سالگی شاید تصمیم دیگری در
رابطه با او بگیرد.
عالوهبر پاریسنژرمن ،منچسترسیتی نیز به
دقت وضعیت او را زیرنظر دارد و اگر مذاکراتش با
رئال بهخوبی پیش نرود به احتمال زیاد گواردیوال
نیز برای خرید او وارد میدان خواهد شد .سیتی در
فصل گذشته به وضوح در خطدفاعی دچار مشکل
بود و به همین دلیل یکی از اولویتهای سرمربی
این تیم در تابستان گذشته تقویت این بخش بود.
گواردیوال اگرچه ناتان آکه و روبن دیاز را به خدمت
گرفته اما مسلما اضافهشدن راموس بهعنوان بازیکن
آزاد بسیار وسوسهکننده است .مدتی پیش زیدان
در گفتوگویی درباره احتمال جدایی راموس گفته
بود «اینکه یک بازیکن خودش دوست دارد در
تیم بماند بسیار باارزش است و راموس هم دوست
دارد سالها در مادرید بماند ».اما فعال که شرایط
برخالف خواسته این مدافع باتجربه پیش میرود.

رئال از همین حاال به فکر یافتن جانشینی
برای اوست تا درصورتی که جدایی راموس قطعی
شد بتواند بهسرعت بازیکن جدید را بهجایش
دراختیار بگیرد .زیدان در پست او رافائل واران،
ادر میلیتائو و ناچو را دراختیار دارد که البته در
دیدارهایی که راموس غایب بوده مشکالت رئال در
این بخش به وضوح قابل رویت بوده است و به
همین دلیل زیدان اصرار به تمدید با او دارد.
داوید آالبا ،مدافع اتریشی بایرنمونیخ یکی از
بازیکنانی است که این روزها بهشدت مورد توجه
رئال قرار دارد و گفته میشود حضور او در برنابئو
پس از پایان قراردادش با تیم آلمانی در پایان فصل
تقریبا قطعی است .آالبا که البته بازی در پست
هافبک را ترجیح میدهد توانایی بازی در دفاع
میانی و چپ را دارد و میتواند گزینهای مناسب
برای پرکردن جای خالی راموس باشد.
پائو تورس یکی دیگر از مدافعانی است که
احتمال حضورش در رئال وجود دارد و از بازیکنان
آیندهدار اسپانیایی محسوب میشود .تورس
بهتازگی در تیمملی هم بیشتر توسط لوئیس انریکه
به بازی گرفته میشود و میتواند بهترین گزینه
برای زیزو باشد.
زیدان شخصا خرید تورس یا ژولس کانده،
مدافع جوان فرانسوی را که این روزها در سویا
به یکی از نفرات تاثیرگذار تیمش تبدیل شده
ترجیح میدهد اما درنهایت باید دید رئال و پرز
چه بودجهای را برای خرید مدافع کنار گذاشتهاند
و درنهایت با کدامیک میتوانند به توافق برسند.
ماتیس دلیخت هم اگرچه هنوز در یوونتوس
نتوانسته دوران درخشانش را در آژاکس تکرار
کند اما با توجه به سن و سالش این فرصت را
دارد تا برای سالها در ترکیب این تیم اسپانیایی
به میدان برود .دیگر گزینهای که رئالیها برای
این پست مدنظر دارند ،اوپامکانو ،مدافع جوان
الیپزیگ است که در ماههای اخیر مدنظر تیمهایی
چون منچستریونایتد ،لیورپول ،منچسترسیتی و
بایرنمونیخ قرار داشته و یکی از پرطرفدارترین
مدافعان کنونی فوتبال اروپا محسوب میشود.

چالش های جدید برگزیت بر لیگ انگلیس

با ثبت یک امضا و گرفتن عکسهای یادگاری از «بوریس
پایان دوره انتقالی خروج بریتانیا از
ی بر لب،
جانسون» با خندها 
ِ
اتحادیه اروپا موسوم به طرح «برگزیت» ،در آخرین روزهای سال
 2020میالدی رسماً رقم خورد .امضایی که اکنون خواسته یا
ناخواسته ،پای اثراث مثبت و منفیاش را به فوتبال انگلیس و بازار
نقلوانتقاالت فوتبال این کشور هم باز کرده؛ به طوری که به زودی
باید شاهد محدودیتهای زیادی در رابطه با فعالیتهای نقلوانتقاالتی
تمام باشگاههای انگلیسی در سطوح چهارگانه لیگهای سراسری این
کشور باشیم.
قوانین جدید از اول ژانویه به مرجله اجرا گذاشته شدند و همین
امر کار باشگاههای انگلیسی برای جذب بازیکنان خارجی از لیگهای
سطح دوم اروپا را با مشکالتی تازه مواجه کرده است .با این حال
تحلیلگران فوتبال معتقدند که خرید بازیکن از کشورهایی مانند
مکزیک ،برزیل و آرژانتین تحت سیستم مبتنی بر امتیاز ،از این پس
به مراتب آسانتر از گذشته خواهد بود.
یک نتیجه غیرمنتظره از «برگزیت» که در نقلوانتقاالت ژانویه
حکمفرما خواهد بود اینست که به احتمال بسیار زیاد بازیکنان
برزیلی ،آرژانتینی و مکزیکی زیادی راهی لیگ برتر انگلیس شوند!
در حالی که این قانون جذب بازیکنان اروپایی را با دشواریهای
قابل توجه مواجه کرده ،شرایط را برای بازیکنان آمریکای جنوبی
به سهولت بیشتری نسبت به قبل رسانده است .نه تنها لیگ برتر
انگلیس بلکه از حاال به بعد لیگهای آمریکای جنوبی برای تیمهای
جنوبی اروپا همانند پورتو نیز یک منبع سرمایهگذاری خوب و قابل
توجه خواهند بود.
طبق قوانین جدید همه بازیکنانی که با پاسپورت یکی از
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،در لیگهای مختلف قاره سبز توپ
میزنند ،باید درست همانند بازیکنان سایر قارهها ،برای حضور و
فعالیت در لیگ برتر انگلیس و سایر لیگهای سراسری این کشور،
ویزا و مجوز کار تهیه کنند .صدور مجوز کار نیز از طریق یک سیستم
امتیازبندی صورت میگیرد که بر اساس این سیستم ،برای مواردی
همچون سابقه ملی بازیکن ،کیفیت لیگ و کیفیت باشگا ِه فروشنده
امتیازاتِ جداگانهای لحاظ خواهد شد .به این ترتیب تنها بازیکنانی
حق فعالیت در فوتبال بریتانیا را به دست میآورند که حداقل به
 15امتیاز دست یابند .البته نحوه رسیدن به این امتیاز از راههای
مختلفی امکانپذیر است؛ برای مثال اگر بازیکنی در یکی از تیمهای
ملی متعلق به فدراسیونهای بین ردهبندی یک تا دهم رنکینگ فیفا،
توپ زده و در  30درصد از دقایق مسابقات تیمملی کشورش نیز به

میدان رفته باشد ،به طور خودکار مجوز کار برای حضور در لیگهای
سراسری انگلیس را کسب خواهد کرد .بر اساس همین فرمول به
میزان رتبههای پایینتر فدراسیونها در ردهبندی فیفا ،درصد دقایق
بازی برای دریافت مجوز باالتر میرود.
اما شاید مهمترین تاثیر برگزیت ،چالش خرید بازیکنهای
خارجی
خارجی زیر  18سال باشد .قوانین فیفا اجازه جذب بازیکن
ِ
ِ
زیر سن قانونی را نمیدهد اما در همین قانون تبصرهای ویژه برای
جابهجایی بین دو باشگا ِه حاضر در کشورهای زیرمجموعه اتحادیه
اروپا هم در نظر گرفته شده است .اما حاال و با شکلگیری شرایط
راحتی
جدید ،باشگاههایی همچون آرسنال دیگر نمیتوانند به
ِ
گذشته استعدادهایی همانند «سسک فابرگاس» یا «هکتور بِیِرین»
را از تیمهایی مثل بارسا یا هر تیم اروپایی دیگر به خدمت بگیرند.
شاید یکی از دالیل سرمایهگذاری تیمهای انگلیسی روی بازیکنهای
نوجوان آکادمیهای خودی در فصل اخیر نیز ،افزایش آمادگی برای
ِ
مقابله با این چالش جدید باشد!
اکنون همه بازیکنان ،باید قبل از درخواست ویزا ،به تائیدیه
هیات حاکمه ( )GBEاز اتحادیه فوتبال انگلیس ( )FAنیاز دارند.
طبیعیست که « »GBEبرای یک بازیکن معمولی بینالمللی
یا یک ستاره در یک باشگاه برتر ،تقریباً به راحتی صادر شود اما
این قانون برای بازیکنان جوان و استعدادهای کشفنشده در قاره
سبز ،یه سیاهچال است .همانطور که گفتیم در سیستم امتیازدهی
جدید ،لیگهای سراسر جهان به گروههای مختلفی تقسیم میشوند
و بازیکنانی که در گروههای باالتر توپ میزنند ،به طور منطقی
میتوانند امتیاز بیشتری را نیز به خود اختصاص دهند .نکته جالب
اینجاست که لیگهای برتر برزیل ،مکزیک و آرژانتین در گروه  3قرار
گرفتهاند و همین امر شانس بازیکنان این کشورها را برای رسیدن
به استاندارد مورد نیاز در انگلیس به طرز فاحشی بهبود میبخشد.
«رام میلواگنام» ،بنیانگذار آژانس نقلوانتقاالت بازیکن «Ai
 »Abacusدر همین خصوص میگوید« :در حالی که قوانین جدید
جذب بازیکنان اروپایی برای باشگاههای لیگ برتر و زیرمجموعههای
اتحادیه فوتبال انگلیس رو با مشکالتی مواجه ساخته ولی در عوض
فرصتهای جدیدی را برای جذب بازیکن از لیگهای آمریکای جنوبی
فراهم کرده است .لیگهایی که مملو است از بازیکنان با استعداد.
لیگهای برتر برزیل ،آرژانتین و مکزیک همه در گروه  3قرار دارند که
این امر باعث میشود حضور بازیکنان این لیگها بر اساس سیستم
امتیازگیری جدید آسانتر شود .تصورش را میتوانید بکنید که در
لیگ چندین بازیکن با کیفیت روبرتو فیرمینو و گابریل ژسوس حضور

داشته باشند؟»
میلواگنام تخمین میزند که بیش از  550بازیکن از این سه
لیگ آمریکای جنوبی در حال حاضر از معیارهای جدید برخوردار
هستند و میتوانند مجوز « »GBEرا به دست آورند .استعدادهایی
که میتوانند به زودی به سطوح مختلف فوتبال در انگلیس راه پیدا
کنند تا به همقارهایهای خوشنام خود در فوتبال این کشور بپیوندند.
با این حال ،سیستم امتیازدهی جدید برای باشگاههایی که
میخواهند روی بازیکنانی از لیگهای پایین اروپایی همانند
بودسلیگا  2آلمان یا لیگ  2در فرانسه سرمایهگذاری کنند ،یک
چالش بزرگ محسوب میشود .این لیگها در گذشته به شدت
مورد عالقه باشگاههای انگلیسی بودهاند؛ مثال لسترسیتی در ژانویه
 2014در انتقالی هیجانانگیز و سودمند« ،ریاض محرز» را از
لیگ  2فرانسه و تیم «لوآور» به خدمت گرفت .اما بر اساس
قوانین جدید و طبق گفته میلواگنام ،فقط  14بازیکن در لیگ 2
فرانسه و  23بازیکن در بوندسلیگا  2شرایط دریافت مجو ِز حضور
در انگلیس را دارا هستند.
حاال و با تمام این تفاسیر باید دید نتیجه این تصمیم سیاسی،
فوتبال و به خصوص لیگ برتر انگلیس را با چه تحوالتی در آینده
روبهرو خواهد کرد! شرایطی که از همین حاال و از همین پنجره
نقلوانتقاالتی زمستانی ،فوتبال در این منطقه و در راس آنها لیگ برتر
انگلیس را وارد یه دنیا ناشناخته و جدید میکند .شرایطی که از نظر
اقتصادی و فنی قطعاً در کوتاهمدت به ضر ِر برخی از باشگاهها خواهد
بود ولی در بلندمدت میتواند شرایطِ منحصربفرد و ویژهای را به نفع
تیم ملی انگلیس رقم بزند.
چارلی واکر
ترجمه :نوید صراف

شوک در اتلتیکو؛ سیمئونه میرود یا بلوف میزند؟
بعد از آنکه اتلتیکو مادرید مقابل کورنال در
مرحله دوم جام حذفی اسپانیا  0-1شکست خورد و با
این شکست ناباورانه و تلخ امیدهایش در جام حذفی
را پایان یافته دید دیگو سیمئونه در اظهارات خود
جمالتی به زبان آورد که احتمال قصد او برای جدایی
از اتلتیکو را مطرح کرد .احتمالی که در فوتبال اسپانیا
سر و صدای زیادی به پا کرده و مدیران اتلتیکو را به
شدت نگران کرده است.
در سال  2011یعنی زمان شروع دوران مربی
گری سیمئونه در اتلتیکو ،مدیریت باشگاه دقیقا زمانی
تصمیم به تغییر در صدر کادر فنی تیم احساس کرد
که روخی بالنکو مثل دیروز در مقابل تیمی از دسته
دوم در جام حذفی شکست خورده بود 9 .سال بعد
این اتفاق تلخ دوباره برای اتلتیکو تکرار شد .با این
تفاوت که دیگو سیمئونه این روزها جایگاهی به

شدت مستحکم در باشگاه دارد و تیمش در اللیگا
صدرنشین و مدعی قهرمانی است .به همین دلیل بود
که این شکست تبعاتی مثل شکست  9سال پیش
نداشت .اتلتیکو اما برای دومین سال پیاپی بود که در
همان شروع جام حذفی در مرحله دوم مقابل تیمی
از دسته دوم شکست خورده و حذف می شد .این
تلخی شکست را برای سیمئونه دو چندان کرده بود.
بعد از شکست تلخ مقابل کورنالی دسته دومی ،چولو
به خبرنگاران گفت »:در سالهای اخیر این جام برای
ما دیگر هیچ حس رضایتی ندارد و اگر قرار باشد سال
آینده دوباره در آن رقابت کنیم باید از االن به فکر راه
حل باشیم .فوتبال پرچالش است و آدم باید همیشه
آماده احتماالت باشد .من اینجا راضی هستم ولی
همیشه نسبت به تصمیم باشگاه هم آمادگی دارم».
این صحبتهای سیمئونه در پاسخ به سوالی مطرح

شد که از او درباره ادامه کارش در اتلتیکو پرسیده شده
بود .اما همین چند جمله کافی بود تا مثل بمب باشگاه
اتلتیکو را نگران کند .مدیریت باشگاه و هواداران حاال
در بحبوحه شرایط خوب و صدرنشینی در اللیگا در
حالی که اصال انتظارش را نداشتند باید نگران آینده
سرمربی شان باشند.
سیمئونه سیگنال ترک باشگاهی را داده که
تا کنون بیش از  500بازی به عنوان سرمربی روی
نیمکتش نشسته .هواداران اتلتیکو که تیمشان عالوه
بر صدرنشینی در اللیگا با کسب  38امتیاز از 15
بازی ،در لیگ قهرمانان هم به مرحله یک هشتم نهایی
رسیده و در مقابل حریفش در این مرحله چلسی هم
شانس باالیی برای پیروزی دارد ،از شنیدن چنین
خبرهایی شوکه هستند .می توان حدس زد که میزان
این شوک در راهروهای باشگاه به مراتب بیشتر از نزد

هواداران است.اتلتیکو در واکنش ترجیح داده روی
این واقعیت تاکید کند که سیمئونه تا سال  2022با
بشگاه قرارداد دارد و به قرارداد خود پایبند خواهد بود.
البته برخی رسانههای اسپانیایی به این اشاره کردند
که صحبتهای سیمئونه باعث شد روایت رسانهای به
جای توجه به باخت تلخ مقابل تیم دسته دومی ،به
مساله ادامه کار او در اتلتیکو تمایل شود .این رسانه ها
در واقع صحبتهای ال چولو را تهمیدی زیرکانه برای
فرار از شکست ناباورانه در جام حذفی تفسیر کردند.
سیمئونه تا اینجا  502بازی به عنوان سرمربی
روی نیمکت اتلتیکو نشسته و از این بازی ها 303
پیروزی 115 ،تساوی و  84شکست بدست آورده
است .روخی بالنکو با هدایت او یک بار در سال 2014
فاتح اللیگا شده و در همان سال سوپرجام اسپانیا را
فتح کرده است.

بارسلونا در سالی که گذشت؛ تلخترین فصل قرن

سال  ۲۰۲۰از ابتدا برای بلوگرانا خوب آغاز نشد و تا پایان هم به همان منوال سپری شد و پس از
 ۱۴فصل بارسلونا فصل را بدون کسب هیچ جامی به پایان رساند .در این مطلب نگاهی داریم به مهمترین
اتفاقات باشگاه بارسلونا در سال .۲۰۲۰
 ۹ژانویه  :۲۰۲۰شکست در سوپرکاپ اسپانیا
مسابقات سوپرکاپ اسپانیا برای اولین بار به صورت چهارجانبه در جده عربستان برگزار شد و
بارسلونا در شب جنجالی ورزشگاه کینگ عبداهلل و با دخالت های مداوم  varموفق به شکست اتلتیکو
مادرید نشد و از صعود به فینال بازماند.
 ۱۴ژانویه  :۲۰۲۰اخراج ارنستو والورده
از دست رفتن سوپرکاپ اسپانیا ،برای والورده گرانتمام شد و این سرمربی  55ساله ،شغلش در
بارسلونا را از دست داد .باالخره ناکامی های بارسلونای والورده کاسه صبر مدیران بارسلونا را لبریز کرد.
پس از دو فصل ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا ،بارسلونا تصمیم به اخراج ارنستو والورده گرفت .کسب دو
عنوان قهرمانی اللیگا ،یک قهرمانی کوپا دل ری و یک سوپرکاپ اسپانیا ،دستاوردهای ارنستو والورده در
طول دو و نیم سال حضورش در بارسلونا بود اما او در لیگ قهرمانان کامال ناکام بود زیرا در حالی که در
آستانه حذف کردن رم و لیورپول قرار داشت ،در دور برگشت این دو بازی ،قافیه را باخت.
 ۱۵ژانویه  :۲۰۲۰انتصاب کیکه ستین به عنوان سرمربی
با اخراج ارنستو والورده از بارسلونا ،کیکه ستین  ۶۱ساله به عنوان سرمربی جدید آبی و اناریها
منصوب شد.
 ۶فوریه  :۲۰۲۰حذف از کوپا دل ری
در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا ،بارسلونا در ورزشگاه سن مامس مغلوب بیلبائو شد.
اینیاکی ویلیامز در دقیقه  ۹۳گل برتری بیلبائو را به ثمر رساند.
 ۱۴آگوست  :۲۰۲۰حذف تحقیرآمیز از لیگ قهرمانان اروپا
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه دالوز لیسبون بارسلونا در برابر بایرن
مونیخ آلمان با نتیجه  ۲-۸مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت.
 ۱۸آگوست  :۲۰۲۰اخراج کیکه ستین
کیکه ستین ،سرمربی  61ساله اسپانیایی پس از ناکامی در فتح اللیگا و حذف فاجعه بار از لیگ
قهرمانان اروپا با شکست  2-8مقابل بایرن مونیخ ،از سرمربیگری بارسلونا برکنار شد.
 ۲۰آگوست :۲۰۲۰انتصاب رونالد کومان به عنوان سرمربی
پس از اخراج کیکه ستین از بارسلونا ،رونالد کومان سرمربی تیم ملی هلند به عنوان سرمربی جدید
بارسلونا منصوب شد.
 ۱۰سپتامبر  :۲۰۲۰درخواست جدایی مسی و انتقاد از مدیریت
پس از پایان فصل ،لیونل مسی درخواست جدایی خود را از طریق بروفکس به اطالع مدیریت
بارسلونا رساند و هواداران را در شوک فرو برد .با مقاومت مدیریت بارسلونا و مخالفت با درخواست
مسی ،لئو در بارسلونا ماندنی شد و در یک مصاحبه با سایت گل به انتقاد از مدیریت بارتومئو پرداخت
و مدیریت او را فاجعه خواند.
 ۲۲سپتامبر  :۲۰۲۰پیوستن لوییز سوارز به اتلتیکومادرید
با اعالم باشگاه بارسلونا ،لوییس سوارز به اتلتیکو مادرید پیوست .اتلتیکو مادرید بابت این انتقال
پولی به بارسلونا پرداخت نکرد و فقط  6میلیون یورو پاداش در قرارداد این بازیکن در نظر گرفته است.
 ۲۷اکتبر  :۲۰۲۰استعفای جوزپ ماریا بارتومئو
جوزپ ماریا بارتومئو با حضور یافتن در مقابل دوربین شبکه  Barca TV +رسماً استعفای خود
از سمت ریاست باشگاه بارسلونا را اعالم کرد و پس از  6سال دیگر در بارسلونا نخواهد بود .عالوه بر
بارتومئو ،کل هیئت مدیره بارسلونا نیز استعفا دادند.

این اتلتیکو با این سوارز بوی جام می دهد

لوئیس سوارز در آخرین دقیقه دیدار اتلتیکو مادرید مقابل آالوز گل پیروزی بخش تیمش را به
ثمر رساند تا اتلتیکو  1-2پیروز شده و سه امتیاز مهم دیگر بدست بیاورد .درحالیکه تابلوی امتیازها
نتیجه  1-1را نشان می داد سوارز مثل چسب به فلوریان لخوئن بازیکن حریف چسبیده بود .اما به
محض درگیر شدن سائول با ژائو فلیکس این سوارز بود که استارت زد تا از مامور مهار مستقیمش فاصله
بگیرد .درنهایت در حالیکه دفاع وسط آالوز روی تیر اول منتظر پوشش دادن به سوارز بود او در تیر
دوم منتظر توپ بود تا با یک ضربه تک ضرب با داخل پای راست توپ را وارد دروازه کرده و سه امتیاز
دیگر به حساب اتلتیکو بریزد.
یک گل تکضرب دیگر از سوارز که هشتمین گل تک ضرب او در این فصل بود .کل تعداد گلهای
او برای اتلتیکو تا اینجا  9گل بوده و این بهترین شروع سوارز در یک باشگاه بوده است .از این تعداد
سوارز  5توپ را با پای چپ یعنی پای ضعیفترش به ثمر رسانده ،دو گل با پای راست زده و دو بار هم
با ضربه سر توپ را وارد دروازه کرده.
جالبتر اینجا است که سوارز برای زدن این  9گل تنها  13بار به توپ ضربه زده است .سوارز این
روزها به بهترین شکل ممکن از تجربه خود و از فرصت طلبی و شم گلزنی اش استفاده می کند .ستاره
اروگوئه ای به اقتصادی ترین شکل ممکن خود را موقعیتی قرار می دهد که تنها با یک تماس کوچک
بتواند به گل برسد.
دیگو سیمئونه با اشاره به این سبک بازی سوارز به خصوص در بازی مقابل آالوز به خبرنگاران
گفت« :لوئیس عجیب می دود ،انگار که چالق است .او در مقابل آالوز درخشان نبود ولی عملکرد او در
بیست دقیقه آخر این بازی کالس درسی بود برای همه بازیکنان که ببینند حرکت بدون توپ در بهترین
شکلش چطور باید انجام شود .سوارز در این دقایق دقیقا همان جایی بود که از یک مهاجم شماره 9
انتظار می رود».
سوارز حاال به همراه جرارد مورنو و ایگو آسپاس در صدر جدول گلزنان اللیگا ایستاده با این
تفاوت که هیچیک از  9گل او از روی نقطه پنالتی به ثمر نرسیده .سیمئونه حاال برای اولین بار
از زمان جدایی فالکائو از تیمش و همچنین از زمان اولین جدایی دیگو کاستا برای پیوستن به
چلسی در سال  2014بعد از همه تالشهایی که برای جذب یک مهاجم شش دانگ داشت باالخره
به نتیجه دلخواهش رسیده است.
سیمئونه در این هفت سال مهاجمین گران قیمت زیادی را در تیمش دید که با اینکه در اتلتیکو
بد کار نکردند ولی هیچکدام نتوانستند مهاجمی باشند که سیمئونه در ذهن داشت .مانژوکیچ ،فرناندو
تورس ،جکسون مارتینز ،ویتو ،موراتا و دیگو کاستا در بازگشت از چلسی نتوانستند مثل سوارز در این
چند بازی پازل تاکتیکی سیمئونه را به این خوبی تکمیل کنند.
جالب اینجا است که مدیریت اتلتیکو مادرید و سیمئونه بعد از خرج کردن چیزی نزدیک به 300
میلیون یورو برای خرید مهاجم اصلی ،مهاجمینی که در باال به تعدادی از مهمترین هایشان اشاره شد،
حاال مهره رویایی خود را در حالی پیدا کرده اند که این ستاره رویایی ارزانترین سرمایه گذاری آنها در
این مدت بوده است.
لوئیس سوارزی که تنها با پرداخت شش میلیون یورو عازم واندا متروپولیتانو شده بود حاال سیمئونه
را به اوج آرزویش رسانده است .سیمئونه با در نظر داشت این بود که به خبرنگاران گفت« :ما وقتی
فالکائوی در اوج ،دیگو کاستای در اوج و گریزمان در اوج را داشتیم در پایان فصل همیشه یک مدعی
جدی برای فتح جام بودیم».
این حرف سوارز دقیق است و هر بار سه مهاجمی که به آنها اشاره می کند در یک فصل بیشتر
از  20گل برای اتلتیکو زدند تیم او یک جام بدست آورده .در فصل  2013-2012که فالکائو  34گل و
دیگو کاستا  21گل برای اتلتیکو زد روخی بالنکو قهرمان جام حذفی و سوپرجام اروپا شد .یک فصل
بعد که دیگو کاستا  36گل به ثمر رساند اتلتیکو قهرمان اللیگا شده و به فینال چمپیونزلیگ رسید.
سیمئونه حاال امیدوار است با شروع طوفانی سوارز او در ادامه فصل هم به گلزنی ادامه بدهد تا اتلتیکو
مثل آن فصلهای رویایی امسال با درخشش یک گلزن جدید ،لوئیس سوارز اروگوئهای ،بتواند به جام
دست پیدا کند.

ولخرجی مالک سیتی برای حفظ قدیمیترین جام حذفی

جام نقرهای تاریخی که اولین جامی بود که باشگاه سیتی در سال  1904به دست آورد ،توسط
مالک باشگاه منچسترسیتی به مبلغ  750هزار پوند خریداری شد.
جامی که در رقابتهای جام اتحادیه فوتبال (جام حذفی) یا  FA Cupاز سال  1896تا 1910
استفاده می شد ،قب ً
ال در موزه ملی فوتبال نگهداری می شد اما توسط دیوید گلد ،مالک آن که یکی از
مالکان وستهام نیز هست ،برای فروش گذاشته شد.
این جام به عنوان قطعهای مهم و تاریخی شناخته میشود و نگرانیهایی مبنی بر اینکه ممکن است
توسط خریداران از انگلیس خارج شود نیز وجود داشت.
مدیران شهر منچستر میگویند وقتی شیخ منصور ،مالک منچسترسیتی ،راجع به فروش این جام
خبردار شد ،تصمیم گرفت که پا پیش گذاشته و با خرید این جام تاریخی مطمئن شود که این جام تا
همیشه در شهر منچستر باقی خواهند ماند.
این جام نقرهای که پیش از جام فعلی که امروزه به برندگان  FA Cupداده میشود ،استفاده
میشد ،قدیمیترین جامی است که از حوادث جان به در برده و دسترس است .جام اصلی که در FA
 Cupاستفاده میشد در سال  1895دزدیده شد و هرگز پیدا نشد.
از این جام به عنوان یکی از قدیمیترین و تاریخیترین یادمانهای جهان فوتبال نام میبرند.
سیتی  116سال پیش ،پس از شکست تیم بولتون واندررز با یک گل ،برنده این جام شد.
آنها اولین باشگاه رسمی شهر منچستر بودند که توانستند در یکی از تورنمنتهای بزرگ قهرمان
شوند و این پیروزی توسط تاریخدانان محلی به عنوان جرقه عالقه زیاد مردم این شهر به فوتبال
نام برده شده است و از آن تاریخ منچستر به عنوان یکی از فوتبال دوست ترین شهرهای انگلستان
شناخته میشود.
گفته میشود هزاران نفر از هواداران برای تماشای آن بازی به لندن سفر کردند و پس از آن یک
رژه پیروزی در منچستر برگزار شد و گزارش های مطبوعاتی آن زمان ادعا کرد که جمعیتی پنج برابر
آنچه در هفته قبل به استفبال ولیعهد رفته بود ،در این رژه پیروزی شرکت کردند.
مالک سیتی قصد دارد این جام را به موزه فوتبال قرض بدهد تا با باز شدن موزهها ،هواداران بتوانند
از این جام دیدن کنند.

