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اصلیترین نیاز دلوفو در بارسا :انگیزه

این میتواند شادترین روز زندگی او باشد .جرارد دلوفو روز جمعه بازگشتش به بارسلونا را قطعی
کرد و باشگاه اعالم کرد از گزینه دوباره خریدن او در قراردادش استفاده کرده است .چند ساعت بعد
از انتشار این خبر او میتوانست جام قهرمانی رقابتهای جام ملتهای زیر  21سالههای اروپا را با تیم
ملی اسپانیا باالی سر برد.
اما برخی چیزها طبق برنامه پیش نرفت .اسپانیا نتوانست در حفظ فرم فوقالعادهای که در این
تورنمنت داشت موفق باشد و مقابل آلمان شکست خورد .هیچ یک از ستارههای اسپانیا در این بازی
درخشش بازیهای قبلشان در این تورنمنت را نداشتند .حتی مارکو آسنسیو و سائول نیگوئس هم
نتوانستند مثل همیشه باشند .دلوفو هم که مدام سرعت حمالت تیمش را میگرفت و اصال نتوانست
مفید باشد.
پیش از شروع بازی صحبت از این بود که او مصدومیتی دارد که نمیتواند بازی کند ،اما در ترکیب
اصلی قرار گرفت .هرچند هرگز در حرکتهای پا به توپ موفق به نظر نمیرسید .سرعت انفجاری قبل را
نداشت و بیشتر از قبل رو به عقب بازی میکرد .هر لحظه این طور به نظر میرسید که قرار است تعویض
شود .مخصوصا زمانی که آلمان پیش افتاد.
اما او در زمین ماند ،حتی با وجود عملکرد ضعیفش در نیمه دوم هم کار را ادامه داد .جدا از این
که مثل همیشه تند و تیز نبود ،در بسیاری از صحنهها هم با تکروی کردن کار تیم را خراب میکرد.
این چیز جدیدی نیست .او اولین بار در سال  2012و زمانی که پپ سرمربی بارسا بود توانست
از آکادمی فوتبال به تیم اصلی راه پیدا کرده و برای تیمش بازی کند .اما از آن به بعد مربیان زیادی
را ناامید کرد .مثل اونای امری در سویا و حتی انرکه .با این حال از او انتظار بیشتری میرفت .بعد از
ژاوی ،آندرس اینیستا ،لیونل مسی و  ....انتظار میرفت او ستاره بعدی تیم باشد که از الماسیا آمده .همه
مطمئن بودند که او بازیکنی خاص خواهد شد .البته هنوز هم میتواند .اما با بازگشت به بارسلونا کارش
سختتر است .دلوفو اخیرا بهترین دوران بازیاش را گذرانده است و آماده است تا در بارسا بدرخشد.
حتی در تیمی که مسی ،نیمار و سوارس را دارد.
حاال وقتش رسیده او خودش را در تیم ارنستو والورده نشان دهد .این فرصت را دارد تا با مربی
بزرگ و ستارگانی فوقالعاده کار کند.
برای تیم زیر  21سالههای اسپانیا واقعا شرمآور بود .آنها در این تورنمنت بسیار عالی ظاهر شده
بودند و در نهایت دوم شدند که البته باید قهرمان میشدند .به هر حال مهم است که از این اتفاق برای
آینده درس بگیرند .دلوفو هم همین طور .مخصوصا اگر میخواهد در بارسلونا موفقتر باشد باید تجربه
خوبی کسب کرده باشد.

انتخاب مورینیو و گواردیوال اشتباه بود

گریم ساونس

در رقابتهای فصل گذشته لیگ برتر انگلیس هم مورینیو و هم گواردیوال موفق نبودند هیچ یک
دستاوردی نداشتند .این دو مربی که پیش از این
رقابتی را در بارسلونا و رئال مادرید داشتند ،این بار به دو تیم رقیب شهر منچستر رفتهاند .اما نظر
من این است که مورینیو برای منچستریونایتد انتخاب مناسبی نبود .از روز اول هم این را گفتهام .فکر
میکنم چون گواردیوال در منچسترسیتی مربی شده بود سران یونایتد هم تصمیم گرفتند مورینیو را
روی کار آورند .آنها همچنین میخواستند مربیای با نام بزرگ و سرشناس داشته باشند و این موارد
همه باعث شد که مورینیو را به خدمت گیرند.
اما این شغل برای مورینیو شغل خیلی سختی بود .انقدر سخت که در اولین فصل حضور نه تنها
نتوانست تیم را احیا کند ،بلکه حتی نتوانست  11بازیکن برتر تیمش را هم تشخیص دهد و بهترین
ترکیب را به زمین بفرستد.
همچنین درباره منچستریونایتد فصل گذشته یک نکته نگران کننده دیگر غیر از انتخاب مربی
وجود دارد و آن هم این است که بهترین بازیکنشان زالتان ایبراهیموویچ  35ساله بود .بهترین عملکرد
در تیم را هم مایکل کریک داشت که او هم  35سال سن داشت.
مورینیو عادت دارد در لیگها قهرمان شود و رتبهای که در رقابتهای فصل گذشته در جدول
ردهبندی به دست آورد رتبه قابل قبولی نبود .خودش هم این موضوع را میداند و از طرفی مطمئنا این
را هم میداند که برای درست کردنش کار آسانی ندارد.
در ابتدا این طور به نظر میرسید که قرار است مانند الکالسیکو در اسپانیا وقتی دربی منچستر
برگزار میشود همه از آن رقابتهای جذاب بین دو مربی ببینند .فکر میکردند دو تیم حتما بین جایگاه
اول تا چهارم خواهند بود .اما این دو تیم هیچ کدام در این فصل هرگز نزدیک به قهرمانی هم نشدند.
حاال هر دو طوری زیر فشار هستند که قبال هرگز نبودهاند .چون هر دو برای باشگاههایی کار
میکنند که از آنها انتظار میرود حتما قهرمان باشند .رکورد این دو نشان داده هر دو مربیان بزرگی
هستند .اما میتوان گفت این بزرگترین چالش هردوی آنها در دوران مربیگریشان است .وظیفه
بزرگی دارند که باید به انتها برسانند و هرکدام که موفق نشوند دستاورد بزرگی داشته باشند باید سریع
اخراج شوند.

سقوط آزاد آردا در بارسا!

غزال زیاری

با گذشت زمان ،دفاع از آردا توران سخت و سختتر شد .این بازیكن تركتبار در طول  2فصل
حضور در بارسلونا دچار آنچنان افتی شد كه به سختی میتوان اثری از آن بازیكن باثبات و آرام اتلتیكو
را در او دید .آردا در طول یك فصل و نیم حضور در بارسلونا دیگر قابل مقایسه با آردایی كه در تركیب
ثابت اتلتیكو یكهتازی میكرد ،نیست و تنها در بازیهای ساده برای بارسا به میدان میرفت و فاتح
تریم ،سرمربی تیم ملی تركیه ،هم دیگر روی او حسابی باز نمیكند و به خاطر مسائل انضباطی دیگر
او را به تیمش دعوت نمیكند .سران بارسا هم قصد دارند آردا را به تیم دیگری واگذار كنند و با جذب
بازیكنی جدید برنامههایشان را دنبال كنند اما اوضاع به نحوی است كه حتی فروش آردا توران هم كار
سختی است و تیمی برای جذب او پیشنهادی نداده است .قیمت آردا در این  2سال به شدت كاهش
یافته و او یك سقوط آزاد به تمام معنا داشته .در این گزارش به مرور عواملی كه باعث افت چشمگیر
توران شد ،میپردازیم.
 -1خرید انتخاباتی
او در شرایطی به نوكمپ منتقل شد كه جنگ قدرت در جریان بود و جوزپ ماریا بارتومئو به سمت
ریاست باشگاه رسیده بود .میتوان گفت خرید او یك خرید انتخاباتی بود كه با قیمت باالیی هم صورت
گرفت .اتلتیكوییها با فروش او به بارسا  40میلیون یورو به جیب زدند و این بازیكن قراردادی  5ساله
را در ازای دستمزد خالص ساالنه  8میلیون یورو به امضا رساند.
 -2پایبندی به قرارداد
آردا در سال  2014قراردادی را تا  30ژوئن  2020به امضا رساند و هنوز  3سال دیگر از قراردادش
با بارسا باقیمانده و باتوجه به رقم دستمزد باالیش ،تنها تیمهایی با پتانسیل اقتصادی باال میتوانند او را
به خدمت بگیرند .چینیها چند بار به سراغش آمدند ولی تا به امروز توافقی حاصل نشده .او میتوانست
در بازار زمستانی از بارسا جدا شود ولی انریكه مانع شد و آرامش خود آردا باعث شد خیلیها فكر كنند
او قصد ترك بارسا را ندارد ولی چند روز پیشروزنامه موندو دپورتیوو اعالم كرد كمد آردا در رختكن
ورزشگاه نوكمپ خالی شده است.
 -3عدم تطبیق با سبك بارسا
بیتردید یكی از كلیدیترین نكات در مورد عدم موفقیت آردا در بارسا تطبیق نیافتن او با شرایط
تیم است .لوئیس انریكه او را خرید تا با آندرس اینیستا رقابت كند ولی واقعیت این است هیچ شباهتی
میان این  2بازیكن وجود ندارد .آردا اص ً
ال با شرایط باشگاه كاتاالن وفق پیدا نكرد و نتوانست جاهای
خالی زمین را پوشش دهد و سختی زیادی برای بازیابی توپها میكشید .او عادت داشت تا بیشتر در
امور دفاعی مشاركت كند و زحمت زیادی هم برای وفق یافتن با شرایط بارسا نكشید.
 -4بازیكن ذخیره نیمار
او برای رقابت با اینیستا به بارسا آمد و به تدریج تبدیل به بازیكن ذخیره نیمار شد .در آخرین
الكالسیكوی برگزار شده ،پاكو الكاسر جای نیمار محروم را پر كرد و آردا تنها در پست بال چپ توانست
در بارسا بازیهای خوبی را به نمایش بگذارد .قبل از آغاز سال  2017چند نمایش خوب از او دیدیم و
او در آستانه جلب اعتماد انریكه قرار گرفت ولی بعد مصدومیتهای فیزیكی باعث افت مجدد آردا شد.
 -5درخشش انگشتشمار
كسی در كیفیت فوتبالی آردا شكی ندارد ولی مشكل اصلی او در پیادهسازی مهارتهایش است.
تنها چند نمایش انگشت شمار خیرهكننده از او با پیراهن بارسا در یادها مانده؛ یكی مقابل مونشنگالدباخ
در بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا بود .آلمانیها در نیمه اول از بارسا پیش افتادند و بارساییها
در نیمه دوم ورق را برگرداندند .ورود آردا در نیمه دوم خط حمله بارسا را متحول كرد .خود او بازی را
یك-یك كرد و جرارد پیكه گل برتری تیمش را زد .دیگر نمایش قابل قبول او در بازی رفت آخرین
سوپركاپ اسپانیا در ورزشگاه سانچس پیسخوان بود كه پاس گلی تماشایی را به سوارس رساند .پرداخت
 40میلیون یورو برای دیدن چند نمایش انگشتشمار زیبا ،هزینه گزافی است .آردا مجموعاً  13گل برای
بارسا زد كه این قابل قبول نیست.
 -6سراب
بازی خوب آردا توران مقابل مونشنگالدباخ در نوع خود یك سراب واهی بود .او در آلمان خوش
درخشید و بارساییها امیدوار بودند این شروع روزهای خوب آردا در تیمشان باشد اما بعد از آن كام ً
ال
برعكسش ثابت شد .آردا در  2الكالسیكویی كه برگزار كرد ،بازی را از روی نیمكت آغاز كرد و سپس
به زمین رفت .هر دوی این بازیها در نوكمپ برگزار شدند و او در داخل زمین شاهد به ثمر رسیدن
گلهای حیاتی رئال در دقایق پایانی بازی بود .به ویژه در شب دردناكی كه آردا بر روی مارسلو مرتكب
خطایی شد كه ضروری نبود و همان خطا باعث گلزنی راموس در دسامبر  2016شد.
 -7درگیری با تریم
روزهای افت آردا در بارسا با افول او درتیم ملی تركیه همزمان شد و همین اتفاق احتماالً مانع
حضور او در جام جهانی  2018خواهد شد .او در حال حاضر به خاطر درگیری با یك خبرنگار كهنهكار
در تیم ملی كشورش جایی ندارد و فاتح تریم ،سرمربی تركیه كه بعد از جنجال آردا در یوروی اخیر او را
به تیم ملی بازگردانده بود ،دیگر جایی برای آردا در تیمش نمیبیند و او را نمیخواهد.

دیوید آمویال

موناکو در این تابستان دست به
بازی تازه ای زده و در آن هوادارانش
را به این وا می دارد که حدس بزنند
ستاره بعدی تیمشان که او را از دست
می دهند ،کیست .تاکنون برناردو
سیلوا با  50میلیون یورو به خدمت
منچسترسیتی در آمده ،نبیل دیرار
در ازای  4.5میلیون یورو موناکو را
به مقصد فنرباغچه ترک کرده و والره
جرماین با  8میلیون یورو فصل بعد
پیراهن مارسی را بر تن می کند اما با
وجود جدایی این بازیکنان ،نفراتی چون
کیلیان امباپه ،بنجامینن مندی ،تیموئه
باکایوکو  ،جبرئیل سیدیبه ،فابینیو و
توماس لمار در آستانه ترک موناکو قرار
دارند و هر کدام ها می توانند با مبلغی
گزاف تا پیش از بسته شدن پنجره نقبل
و انتقاالت تابستانی به تیم های بزرگ
اروپایی بپیوندند .اما ستاره بعدی کدام
یک از اینهاست؟
در این میان به نظر می رسد
باکایوکو چهارمین بازیکنی باشد که
با موناکو وداع می کند .این هافبک
فرانسوی در آستانه انتقال  40میلیون
یورویی به چلسی قرار دارد و همین
امروز یا فردا قراردادش با آبی های
لندن نهایی می شود .با انجام شدن این
انتقال ،موناکو تنها از فروش همین 4
بازیکن مبلغی بیش از  100میلیون یورو
بدست خواهد آورد .باکایوکو در سن 22
سالگی و تنها پس از دو فصل پادشاهی
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پایان عصر موناکو

اخبار کوتاه
اخبار
بن هیوارد

ورزشی

در موناکو احساس می کند که مناسب
ترین زمان برای ترک این باشگاه و
رسیدن به چیزهای بزرگتر است .پروژه
حضور در چلسی و فرصت کار کردن با
آنتونیو کونته که خودش پیش از این
در دوران بازیگری یک هافبک دفاعی
بوده ،موقعیتی است که نمی توان به
این راحتی آن را از دست داد .این در
شرایطی است که تیم های دیگری
چون منچستر یونایتد ،منچستر سیتی و
پاریسن ژرمن نسبت به جذب وی عالقه
نشان داده اند اما منابع نزدیک به سایت
 ESPNمی گویند که چلسی مقصد
محبوب باکایوکو است.
همچون برناردو سیلوا ،انتقال به
یک تیم بزرگ اروپایی می تواند برای
باکایوکو یک پیشرفت بزرگ باشد.
یقینا فصل آینده در لیگ برتر توقعات
و فشارها بیشتر از آن چیزی می شود
که او در موناکو تحمل می کرد و در
عین حال نباید فراموش کرد که ما در

سال منتهی به جام جهانی قرار داریم .با
این وجود باکایوکو آخرین مردی نیست
که پشت درهای خروج ایستاده و پس
از وی این خارج شدن ها ادامه خواهد
داشت .پس از موفقیت هایی چون
قهرمانی در لیگ فرانسه ،رسیدن به
فینال جام حذفی و حضور در مرحله
نیمه نهایی لیگ قهرمانان می شد تصور
کرد که چه تابستان تلخی در انتظار
وادیم واسیلیف نایب رئیس باشگاه در
امور نقل و انتقاالت و آنتونیو کوردون
مدیر ورزشی باشگاه خواهد بود .اگرچه
پیش از این مالک میلیاردر موناکو،
دیمیتری ریبولوولف عنوان کرده بود
که در پایان فصل هر بازیکنی با قیمت
واقعی خودش به فروش می رسد و
هیچ باشگاهی نمی تواند به راحتی
استعدادهای موناکو را از چنگ این تیم
خارج کند.
در حال حاضر لمار مورد توجه
آرسنال و تاتنهام قرار دارد که به نظر

می رسد در راه نشستن روی نیمکتی
قرار دارد که آرسن ونگر روی آن می
نشیند؛ امباپه با پیشنهاد تمدید قرارداد
باشگاه مواجه شده اما بزرگترین باشگاه
های اروپایی همچون رئال مادرید،
منچسترسیتی ،پاریسن ژرمن ،لیورپول
و آرسنال خواهان به خدمت گرفتن وی
هستند .طی هفته های آینده این ستاره
 18ساله درباره آینده اش تصمیم می
گیرد اما اگر شنیدید که موناکو بابت
فروش او بیش از  100میلیون یورو
بدست آورده ،تعجب نکنید؛ مدافع چپ
تیم یعنی مندی هم مشتریان زیادی
پیش روی خود می بیند بخصوص
منچسترسیتی؛ در عین حال گفته می
شود منچستریونایتد خود را آماده ارائه
پیشنهاد به هافبک برزیلی فابینیو می
کند که یکی از باهوش ترین بازیکنانی
است که شما برای همیشه خواهید دید.
در این میان کامال مشخص است
که نسل طالیی که توانستند قهرمانی

سال  2017لیگ فرانسه را بهدست
بیاورند به زودی باشگاه را ترک می کنند
و چرخه رشد آنها در موناکو به پایان
می رسد اما باشگاه اکنون خود را برای
رشد نسل بعدی آماده می کند .آنها با
استعدادی ناب به نام یوری تیلمانس از
اندرلخت بلژیک قرارداد بسته اند .این
هافبک  20ساله فصل بسیار خوبی
را در لیگ بلژیک پشت سرگذاشت و
پیش بینی می شود آینده روشنی طی
سالهای پیش رو داشته باشد .سوالیهو
میته  23ساله دیگر بازیکنی است که
از تیم زولته بلژیک به موناکو آمده و
تعریف های زیادی از او می شود .ضمن
آنکه یوردی گاسپا که با قراردادی آزاد
از لیون خریداری شده را نباید فراموش
کنیم .جوردی اموبال  18ساله از بارسونا
که از وی با لقب الماس خام یاد می
شود و همچنین بازیکنان دیگری چون
آلن ماکسیمین و رونی لوپس از باستیا و
یه وس بیسوما هافبک لیل دیگر ستاره
هایی هستند که در آینده بیشتر از آنها
می شنویم.
شاگردان لئوناردو یاردیم چندی
روزی است که تمرینات خود را آغاز
کرده اند؛ مردی که بی شک به آینده
خود با موناکو وفادار خواهد ماند اما در
این آینده چند چهره جدید ،چند غایب
بزرگ و میزان قابل توجهی از بالتکلیفی
و عدم قطعیت تا پیش از شروع فصل
جدید وجود دارد .این راهی است که
موناکو برای حیات زندگی خود به
عنوان یک باشگاه انتخاب کرده.

فوتبالیستها ،قربانیان تازه هکرها

جیانلوئیجی دوناروما دروازه بان تیم میالن مدعی است که
صفحه شخصی اش در اینستاگرام به دنبال انتشار خبری مبنی بر
مذاکره با میالن بر سر امضای قرارداد جدید هک شده و با استناد
به گزارش رسانه های ایتالیایی ،او تازه ترین قربانی هکرها در دنیای
فوتبال است .دوناروما این روزها در حالی با حواشی مختلفی دست
و پنجه نرم می کند که منچستریونایتد مصرانه خواهان به خدمت
گرفتن این دروازه بان  18ساله است اما باقی ماندن یک سال از
قراردادش با میالن برایش به یک چالش جدی تبدیل شده است.
مینو رایوال ،مدیربرنامه های سرشناس این دروازه بان ایتالیایی می
گوید که موکلش برگه تمدید قرارداد را امضا نخواهد کرد و بی شک
او سن سیرو را ترک می کند .اما انتشار پستی در صفحه اینستاگرام
این بازیکن همه چیز را دستخوش تغییرات قرار داد .او در این پست
عنوان کرده بود که “آرزو دارم عشق خالصانه خود را به میالن و
هوادارانش نشان دهم .در حال حاضر همه فکر و تمرکز تیم ملی است
و امیدوارم بتوانم به همه هواداران یک هدیه بدهم .قول می دهم که
به محض پایان رقابت های زیر  21سال اروپا ،به همراه خانواده و
مدیر برنامه هایم با مسئوالن باشگاه جلسه ای داشته باشم تا در مورد
امضای یک قرارداد جدید بحث کنیم” .تنها با گذشت یک ساعت ،این
پست از اینستاگرام حذف شد و دوناروما در واکنش به این موضوع در
توئیتر خود نوشت “حساب کاربری ام هک شده بنابراین من با رسانه
اجتماعی خداحافظی می کنم”.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که از هک شدن ایمیل
های شخصی دیوید بکهام کمتر از  4ماه می گذرد .این ایمیل
ها که در روزنامه اشپیگل آلمان و اکیپ فرانسه منتشر شده بود،
عصبانیت بکهام از عدم دریافت جایزه شوالیه در سال  2013را

به ندرت پیش میآید كه ستارههای اصلی
یك تیم ،با لطف و تشویق هواداران تیمهای
رقیب روبهرو شوند .البته نمیتوان این را به
صورت قاطعانه گفت چرا كه گاهی وقتها ،شاهد
مواردی استثنا هستیم؛ مثل زمانی كه رونالدینیو
به خاطر یكی از بازیهای تماشاییاش در ورزشگاه
سانتیاگوبرنابئو ،مورد تشویق هواداران رئال قرار
گرفت اما كمتر شاهد چنین رفتارهایی از سوی
هواداران فوتبال در دنیا هستیم .اما اگر بازیكنانی
باشند كه با عملكرد ضعیف و ناكامیهای پیدرپی،
روی مخ هواداران تیمشان راه بروند ،به صورت
كنایهآمیزی مورد توجه و عالقه هواداران تیمهای
رقیب قرار میگیرند .در این گزارش قصد داریم 7
بازیكن بارسا كه به همین ترتیب در بین هواداران
رئالمادرید محبوب بودند را نام ببریم.
 -1روبرت پروسینسكی :این بازیكن كروات در
عمر ورزشیاش با مصدومیتهای متعددی دست
و پنجه نرم كرده اما با درخشش در تیم اویدو در
فصل  ،1994-1995نظر مثبت بارساییها را به
خود جلب كرد .او كه در طول سالهای 1991
تا  1994برای رئال بازی میكرد ،در فصل -1996
 1995به بارسا رفت ولی در این فصل تنها  19بار
برای بارسا به میدان رفت و  2گل به ثمر رساند

بیان می کرد و در توضیح آن آمده بود که کمیته افتخارات نگران
امور مالیاتی بکهام بود که همین مساله ناراحتی ستاره اسبق
تیم ملی انگلیس را به همراه داشت .چراکه او یکی از سرشناس
ترین سفرای یونیسف است و تاکنون کمک های مالی فراوانی در
کمپین ها و امور خیریه داشته است .به گزارش گاردین گفته می
شود بسیاری از ایمیل ها توسط هکرها تحریف شده و بخش عمده
ای از آنها جعلی و شامل کلمات تند و نامتعارفی است .شرکت
پرتغالی دوین که مالکیت آن را سیمون اولیویرا در اختیار دارد
و نماینده بکهام محسوب می شود ،در سال  2015توسط هکرها
هک شد .در همان سال یک هکر ناشناخته از این شرکت برای
عدم انتشار اطالعاتی که در ایمیل ها وجود داشت ،از شرکت دوین
تقاضای یک میلیون پوند کرد .شرکت از پرداخت چنین مبلغی
امتناع و پلیس را در جریان اتفاقات قرار داد.
در ماه دسامبر سال گذشته سمیر نصری که به طور قرضی
از منچسرسیتی به سویا منتقل شده ،با یک توطئه توئیتری دست
به گریبان شد .این بازیکن فرانسوی در پست یک از شرکت های
خدماتی به نام  DRIP DOCTORSکه او از آن استفاده می
کرد ،برچسب زده شد .به دنبال این اتفاق که زندگی شخصی نصری
را هم تحت تاثیر قرار داده بود ،او در صفحه توئیتر خود ناچار شد تا
توضیحاتی در مورد اتفاقات پیش آمده بدهد .در تبلیغ این شرکت
او به عنوان یکی از مصرف کنندگان محصوالت جنسی معرفی شده
بود که همین مساله درگیری های زیادی را برای نصری بوجود آورد.
چندی بعد این پست از صفحه اینستاگرام نصری پاک شد و نصری
تایید کرد که قربانی هکرها شده است .او پس از عبور از این بحران در
توئیتر خود عنوان کرد که صفحه شخصی اش هک شده بود و از آنچه

رخ داده عذرخواهی کرد.
در همان ماه دسامبر مجموعه ای از اسناد محرمانه فوتبال افشا
شد .به دنبال این افشاگری روزنامه مارکا با انتشار یکی از این اسناد
مدعی شد که کریستیانو رونالدو از هم تیمی ها و مدیران باشگاه
خواسته تا قراردادی را امضا کنند که طبق آن هیچ یک از آنها حق
ندارند تا  70سال بعد از مرگ این ستاره پرتغالی چیزی از زندگی
شخصی اش را افشا کنند .در این اسناد آمده بود که اتلتیکومادرید به
ازای هر  15گلی که سرخیو آگوئرو برای منچسترسیتی به ثمر می
رساند 250 ،هزار یورو دریافت می کند.
برای هکرها این روزها فوتبال از هر سوژه دیگری جذابتر است و
آنها فوتبالیست ها را طعمه دندان گیرتری برای اخاذی یا برمال کردن
نقشه هایشان می دانند .فوتبال اکنون جدیدترین قربانی هکرهاست و
به نظر می رسد در آینده باید بیشتر منتظر حمله هکرها به صفحات
اجتماعی فوتبالیست های نام آشنا باشیم.

گزارش ویژه :دست و پا چلفتیهای بارسا

و در طول این مدت به شدت مورد توجه و لطف
هواداران رئال بود.
 -2مارك اورمارس :در سال  2000بود كه
بعد از جدایی لوئیس فیگو از بارسا و انتقالش به
رئال ،سران باشگاه كاتاالن اورمارس را به عنوان
جانشین فیگو خریداری كردند تا بدین ترتیب
جای خالی ستاره پرتغالی را در تیمشان پر كنند.
او در تیم كاتاالن فراز و نشیبهای زیادی داشت و
مصدومیتهای پیدرپی به او این فرصت را نداد كه
با ثبات در تیم كاتاالن خوش بدرخشد.
 -3وینستون بوگراد :او در سال 1998
و بعد از درخشش در آژاكس به بارسا منتقل
شد .تا سال  2000در بارسا ماند و  41بازی

برای تیم كاتاالن برگزار كرد و او نیز در طول
این دوران با مصدومیتهای متعددی دست و
پنجه نرم كرد.
 -4امانوئل پتی :بارسا در اواخر دهه 1990
و اوایل دهه  2000بازیكنان فرانسوی زیادی را
به خدمت گرفت ولی هیچكدام بازیكنان خوبی از
آب درنیامدند .یكی از آنها امانوئل پتی بود كه در
ابتدا مثل صاعقهای خوش درخشید اما در نهایت
نتوانست رد پایش را در تیم كاتاالن به جای بگذارد.
او در فصل  2000-2001پیراهن بارسا را به تن
كرد و در 23بازی برای این تیم به میدان رفت و
تنها یك گل زد .او هم در طول یك فصل حضور
در بارسا با مصدومیتهای متعددی روبهرو شد و

نتوانست در تیم آبیواناری خوب جا بیفتد.
 -5فردریك دئو :این بازیكن فرانسوی هم تنها
برای یك فصل ( )1999-2000پیراهن بارسا را
پوشید و تنها در 11بازی برای این تیم به میدان
رفت تا خاطرهای تلخ از حضورش در بارسا در
ذهنش حك شود و البته تبدیل به سوژه خنده
خوبی برای مادریدیها شد.
 -6امانوئل آمونیكه :او ستاره تیم ملی نیجریه
در جامجهانی آمریكا بود و بعد از این درخشش
بارساییها برای خریدش دست به كار شدند.
آمونیكه از سال  1996تا ،2000در نوكمپ بود
و تنها  19بازی برای این تیم برگزار كرد و تنها
یك گل برای تیم كاتاالن به ثمر رساند .هواداران
مادریدی حاال به شدت دلتنگ او هستند چرا كه
با بودن او در تركیب تیم كاتاالن ،كار برای رئالیها
برای كسب نتایج مطلوب خیلی سادهتر میشد.
 -7كریستوف دوگاری :دوگاری در فصل
 1997-1998بازیكن بارسا بود و تنها در 7بازی
برای تیم كاتاالن به میدان رفت و نتوانست گلی
با پیراهن آبیواناریها به ثمر برساند .او به عنوان
یك مهاجم تراز اول به بارسلونا پیوست ولی هرگز
نتوانست در تركیب تیم كاتاالن جا بیفتد و حتی
نامش را در تاریخ باشگاه ثبت كند.

براوو آقای براوو؛ هنوز میتوانی قهرمان باشی
استوارت برنان

 از روزی که به منچسترسیتی پیوست به چهره ای تبدیل شدکه از موقعیت جدیدش رضایتی ندارد و دروازه بانی نام گرفت که نمی
تواند حتی یک مهار ساده داشته باشد .عجیب بودن این مساله زمانی
شدت می گرفت که به حضور دو ساله اش در بارسلونا رجوع می
کردیم؛ جایی که او به دروازه بانی شهرت یافت که به ندرت گل می
خورد .مصائب او با سیتی در فصل گذشته با بازیکنی که دو قهرمانی
اللیگا و کوپا آمریکا را در کارنامه دارد و در سالهای  2015و  2016به
عنوان بهترین دروازه بان آمریکای جنوبی معرفی شده ،منافات داشت.
براوو در فضایی منفی چشم به فصل آینده دوخته بود که البته از بین
بردن این فضا بخصوص با آمدن ادرسون برزیلی که  35میلیون پوند
برای سیتی هزینه دربرداشت ،دشوار بود .اما ضیافت پنالتی ها در شهر
کازان روسیه خیلی از چیزها را تغییر داد .مهار سه ضربه پنالتی در
نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها و کمک به شیلی برای صعود به دیدار
نهایی ،باعث شد تا مقاومت رونالدو و هم تیمی هایش در هم بشکند.
بدون شک مهار سه ضربه پنالتی پرتغالی ها مهمترین کاری
بود که براوو تاکنون در سال  2017انجام داده است .شاید گفتن این
جمله کمی دور از اخالق و توهین آمیز باشد چراکه تنها نیمی از سال

 2017را سپری کرده ایم و در این  6ماه ،براوو تنها در  9بازی در
ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته است .با این حال شرایط تلخی که
براوو در فصل گذشته در سیتی پشت سرگذاشت ،بخشی از آن عصبی
بوده و به شروع ضعیفش با آبی های شهر منچستر باز می گردد .نیکی
ویور ،دروازه بان اسبق سیتی که اکنون به عنوان مربی دروازه بان ها
در این تیم فعالیت دارد ،درباره واقعیت موقعیت براوو در سیتی می
گوید” او دروازه بان ضعیفی نیست اما برای زندگی در منچستر شروع
ضعیفی داشته است”.
براوو تنها دو فصل را در بارسلونا سپری کرد و زمانیکه از این
تیم جدا می شد ،هواداران علیرغم میل باطنی شان ،برای این دروازه
بان شیلیایی آرزوی موفقیت می کردند .بی شک اولین چیزی که به
وی کمک کرد تا در بارسا موفقیت قابل توجهی داشته باشد ،رکورد
 754دقیقه بدون گل خورده بود که در نهایت با ضربه پنالتی رونالدو
شکسته شد اما همین رکورد شرایط روحی وی را به اندازه ای مناسب
کرده بود که در مدت زمان کوتاهی به یکی از بهترین دروازه بان های
دنیا تبدیل شد .در پایان همان فصل براوو در آستانه شکستن رکورد
خود قرار گرفت و با شکستن رکوردش تنها  18دقیقه فاصله داشت
چراکه در  8بازی آخر که در دروازه تیمش حضور داشت همه را با

کلین شیت به پایان رساند و با شروع فصل آینده می توانست این
رکوردشکنی را انجام دهد.
برخی ادعا می کنند که براوو درون دروازه یکی از بهترین تیم
های تاریخ بارسلونا بازی می کرد اما آنهایی که چنین ادعایی دارند
نباید فراموش کنند که پس از براوو هیچ دروازه بان دیگری نتوانست
چنین آماری از خود بر جای بگذارد .در عین حال بارسلونا در حالی
وی را به خدمت گرفت که پیش از آن  8فصل شگفت آور را با رئال
سوسیداد تجربه کرده بود .حقیقت آن است که براوو سالهاست که
در میان بهترین دروازه بانان جهان جای گرفته است اما او در فصل
قبل آنقدر بدشانس بود که نه تنها برای پذیرش هر گل بلکه برای
موقعیت هایی که کمترین شانس را برای مهارشان داشت  ،انگشت ها
به سویش نشانه می رفت .با این حال درخشش در جام کنفدراسیون
ها می تواند این پیام را در خود داشته باشد که او آخرین پیچ لغزنده
دوران پرفراز و نشیب فوتبالی اش را با موفقیت پشت سر گذاشته و
نمایش قهرمانانه اش مقابل ضربات پنالتی ستاره های پرتغالی یک
براوو جانانه را نصیبش کرده است .این اتفاق می تواند برایش مانند
فینال جام اتحادیه  2016باشد که جانشین کابایرو شد و در یک
لحظه مسیر فوتبال باردیگر برایش عوض شد.

