5

روزنامهصبحايران

ورزش

چهارشنبه  8خرداد  23 1398رمضان  29 1440می 2019

اخبار
مدل جدید سوپرکاپ اسپانیا؛
با حضور چهار تیم

دیدار سوپر جام اسپانیا پیش از این به طور
سنتی با حضور قهرمان های اللیگا و کوپا دل ری
برگزار می شد اما با تایید مجمع فدراسیون فوتبال
اسپانیا که ماه گذشته تشکیل شد ،از فصل جدید
این رقابت ها با حضور تیم های اول و دوم اللیگا
و فینالیست های کوپا دل ری برگزار می شود.
البته در اولین دوره این رقابت ها که
قرار است در ژانویه  ،۲۰۲۰به احتمال زیاد در
عربستان ،برگزار شود ،با توجه به نایب قهرمانی
بارسا در کوپا دل ری ،رئال مادرید ،تیم سوم
اللیگا هم در این رقابت ها حضور پیدا کند .به این
ترتیب ،چهار تیم بارسلونا ،اتلتیکو مادرید ،والنسیا
و رئال مادرید ،چهار تیمی هستند که در اولین
دوره سوپر جام اسپانیا با فرمت جدید حضور پیدا
خواهند کرد.
هر یک از تیم هایی که در این رقابت ها
حضور پیدا کنند ۸۰۰ ،هزار یورو دریافت خواهند
کرد؛ تیم هایی که به فینال برسند۱.۴ ،میلیون
یورو و تیم قهرمان ۲میلیون یورو دریافت می کند.
آخرین دوره فرمت قبلی سوپر کاپ اسپانیا سال
گذشته بین بارسا و سویا در طنجه مراکش برگزار
شده بود.

یک مقصد غیرقابل تصور
در انتظار راموس!

شایعات در مورد آینده سرخیو راموس
لحظه به لحظه در حال افزایش است و شبکه
های تلویزیونی اسپانیا مدعی شدند کاپیتان ۳۲
ساله و متعصب رئال مادرید عالقمند است فصل
بعد ادامه دوران ورزشی خود را در قاره آسیا و
لیگ چین پیگیری کند .نشریه آ.اس ساعتی قبل
خبری از برنامه تلویزیونی جگونس نقل کرده که
کاپیتان رئال مادرید از فلورنتینو پرز رئیس باشگاه
خواسته به او اجازه دهد تا به چین سفر کرده و از
فصل بعد در این کشور فوتبال بازی کند.
همچنین برنامه السستا مدعی شد سرخیو
راموس پیشنهاد مالی بسیار وسوسه انگیز از یک
باشگاه چینی دریافت کرده است و به همین دلیل
قصد جدایی از رئال مادرید دارد و این خواسته
خود را به گوش مدیریت باشگاه نیز رسانده است
که البته به نظر می رسد فعال پاسخ پرز منفی بوده
و او مدعی شده عالقه ای ندارد کاپیتان خود را
به تیمی هدیه دهد و امکان جدایی راموس وجود
ندارد.
اختالف بین سرخیو راموس و فلورنتینو
پرز در ماه مارچ سال جاری و بعد از حذف لوس
بالنکوس از لیگ قهرمانان در دیدار عجیب مقابل
آژاکس آغاز شد .پس از آن شکست آ.اس در
گزارشی مدعی شد در رختکن سانتیاگو برنابئو
بین راموس و پرز درگیری ایجاد شده و از آنجا
بوده که کاپیتان رئال مادرید تصمیم به جدایی از
جمع کهکشانی ها را گرفته است .در روزهایی که
اخباری در مورد تمایل تیم هایی چون یوونتوس
و منچستریونایتد نیز برای جذب راموس شنیده
میشود اما انگار مقصد بعدی او آسیاست.

استون ویال برنده نبرد
 ۱۷۰میلیون پوندی!

استون ویال با پیروزی دو بر یک مقابل در
دیدار پلیآف لیگ چمپیونشیپ انگلیس ،به عنوان
سومین تیم به لیگ برتر راه پیدا کرد .پیش از این
نورویچ سیتی و شفیلد یونایتد صعودشان را قطعی
کرده بودند .با صعود استون ویال به لیگ برتر،
حداقل درآمد  ۱۷۵میلیون پوندی که به تیم ته
جدول تعلق میگیرد ،برای استون ویال قطعی شد.
هیچ تکبازیای در فوتبال به اندازه پلیآف دسته
دوم لیگ انگلستان ،بر سر این قدر پول نیست.
علت اصلی درآمد باالی تیمهای حاضر در لیگ
برتر قرارداد نجومی فروش حقوق پخش تلویزیونی
است که برای این لیگ در سه فصل آینده حدود
 ۹میلیارد پوند به ارمغان میآورد.

آنالیز ازارد :بهترین گزینه برای رئال؟

آیاسپورت – ادن ازارد هفت سال پیش از لیل
به چلسی پیوست و این فصل پربارترین دورانش با
پیراهن آبیهای لندن را پشت سر گذاشت ۱۶ .گل
و  ۱۵پاس گل در لیگ این ستاره بلژیکی را با
اختالفی زیاد نسبت به بقیه به عنوان ارزشمندترین
بازیکن تیمش معرفی کرد .اما آیا ازارد فصل آینده
هم برای چلسی بازی خواهد کرد؟
عالقه رئال مادرید به ازارد ،در حالیکه تنها
یک سال از قراردادش با چلسی باقی مانده ،در
بدترین شرایط ممکن برای باشگاه لندنی پیش آمده.
چلسی با وجود خرید کریستین پولیسیک از بوروسیا
دورتموند ،پدیده آمریکاییای که میتواند جانشینی
برای ازارد باشد ،با محرومیت از حضور در دو پنجره
نقل و انتقاالت پیش رو مواجه است .برای همین از
دست دادن ستاره اصلیشان ،حتی با وجود حدود
 ۱۰۰میلیون پوندی که گویا قرار است بابتش از رئال
دریافت کنند ،میتواند ضربهای هولناک به برنامههای
کوتاه مدتشان وارد کند ،آن هم در شرایطی که آینده
مائوریتزیو ساری هم مشخص نیست.
مربی سابق ناپولی فصل اول پر فراز و نشیبی
در استمفورد بریج پشت سر گذاشت .با اینکه تیم
او در نهایت باالتر از تاتنهام ،آرسنال و منچستر
یونایتد به مقام سوم لیگ برتر رسید و ضمن کسب
سهمیه چمپیونز لیگ ،راهی فینال یوروپا لیگ هم
شد ،اما هواداران چلسی به هیچ وجه از فوتبالی که
ساری قصد داشت با تیم جدیدش اجرا کند راضی
نبودند .میان تمام این هیاهوها و شک و تردیدها

درباره آینده نیمکت چلسی اما ازارد با نمایشهای
درخشانش کلیدیترین نقش در نجات این فصل
را بازی کرد.
ازارد این فصل روی  ۴۹درصد گلهای تیمش
در لیگ برتر نقش مستقیم داشت ،یعنی بیشتر
از هر بازیکن دیگری در این لیگ .او بیشترین
گل ،پاس گل ،پنالتی به گل تبدیل شده ،و ایجاد
موقعیت گلزنی را بین تمام بازیکنان چلسی به
خودش اختصاص داد ،در حالیکه تنها ویلیان بود
که نسبت به ازارد ارسالهای بیشتری در این فصل
برای همتیمیهایش داشت .ازارد این فصل قدرت

تمامکنندگی خودش را هم به رخ جزیره کشید و
از  ۲۷درصد فرصتهای به دست آمده گل ساخت.
تنها بازیکنانی که در لیگ برتر از این منظر آماری
نزدیک به ازارد دارند پیر-امریک اوبامیانگ ،سادیو
مانه و رحیم استرلینگ هستند.
پس عالقه زینالدین زیدان به ازارد بیجهت
نیست .رئال مادرید این فصل با دو بار تغییر
مربیاش در نهایت ال لیگا را با  ۱۹امتیاز کمتر
نسبت به بارسلونای قهرمان به پایان برد .در این راه
تاثیرگذارترین مهره رئالیها کریم بنزما بود که ۲۱
رئال بدون کریستیانو رونالدو ،و
گل در لیگ زد .اما ِ

با توجه به وضعیت نامعلوم گرت بیل ،مسلما برای
بازگشت به رقابت با بارسا نیاز به وینگرهای گلزن و
گلسازی چون ازارد دارد.
زیدان در هفتههای پایانی این فصل عمال
اعالم کرد بیل جایی در برنامههایش ندارد و به
ترکیب تیمش نمیخورد .پس آیا ازارد میتواند این
جای خالی را برای رئال پر کند؟ آمار این فصل
ازارد از بیل باالتر بوده ،هم از نظر میانگین گل و
هم پاس گل در هر  ۹۰دقیقه .اگرچه این آمار با
اعداد و ارقام نجومیای که لیونل مسی و کیلین
امباپه به جا گذاشتهاند همچنان فاصله زیادی دارد.
البته غیر از مسی و امباپه ،تنها پنج مهاجم
دیگر در این فصل از فوتبال اروپا بودهاند که آمار
هجومی بهتری از ازارد به جا گذاشتهاند :رونالدو،
بنزما ،محمد صالح ،رابرت لواندوفسکی و لوئیس
سوارز .ازارد نسبت به مارکو آسنسیو و لوکاس
وازکز ،گزینههای موجو ِد زیدان برای قرار دادن
در پست وینگر ،آماری باالتر در بعد هجومی دارد.
هرچند این دو بازیکن رئال دوندگی بیشتری نسبت
به ستاره چلسی داشتهاند.
بدین ترتیب اگر رئال از خیر گزینههای پر
زرق و برقتری چون نیمار و امباپه بگذرد ،یا به
بیانی بهتر توان خرید آنها را پیدا نکند ،ازارد
بین باقی بازیکنان باقی مانده بهترین گزینه به
نظر میرسد .انتقال ازارد به برنابئو میتواند فصل
جدیدی در فوتبال این ستاره تکنیکی رقم بزند و
سرآغازی باشد برای بازسازی رئال مادرید.

یونایتد و جیمز :بازگشت به سنتها

آیاسپورت – تابستان گذشته دنیل جیمز در یک قدمی انتقالی
قرضی به تیم یوویل تاون ،در لیگ دوی انگلیس بود .کمتر از یک
سال بعد جیمز بدل به یکی از درخشانترین پدیدههای فوتبال جزیره
شده و گویا در آستانه ترنسفری رویایی به منچستر یونایتد قرار گرفته
است.
گراهام پاتر ،مربی جوانی که حاال رهبری برایتون را بر عهده
گرفته ،فصل پیش سر و سامانی به وضعیت سوانزی سقوط کرده
به چمپیونشیپ داد و این تیم ولزی را به رده دهم جدول رساند .در
این راه جیمز یکی از کلیدیترین مهرههای پاتر بود و نقشی بسیار
تاثیرگذار در نتایج تیمش بازی کرد .این وینگر  ۲۱ساله در  ۳۳بازی
برای سوانزی در رقابتهای مختلف شش گل زد و  ۱۰گل ساخت.
گل انفرادی او به برنتفورد در جام حذفی نشان از تکنیک و سرعت
بسیار باالی جیمز داشت.
همین سرعت بود که باعث شد او مدام در فرصتهای گلزنی
چمپیونشیپ فصل پیش تنها چهار
و گلسازی قرار بگیرد .در کل
ِ
بازیکن میانگین ضربه به دروازه بیشتری در  ۹۰دقیقه نسبت به جیمز
داشتند .از نظر سرعت استارتها هم جیمز در رده سوم کل بازیکنان
این لیگ قرار گرفت .آمار کلیدی دیگر تعداد دفعاتی است که او در
باکس حریفان صاحب توپ شده .از این منظر هم فقط چهار بازیکن
در کل چمپیونشیپ باالتر از وینگر سوانزی قرار میگیرند.
این آمار و ارقام هست و شور و اشتیاق هواداران منچستر یونایتد
برای به خدمت گرفتن این پدیده جوان و جذاب را بیشتر و بیشتر
میکند .این تماشاگران فصلی بسیار فرسایشی را پشت سر گذاشتند،

آیاسپورت – حتی بردن دوگانه داخلی،
برای دومین فصل پیاپی هم نمیتوانست
بسیاری از هواداران بارسلونا را به شور و شوق
چندانی بیاورد ،حسی که کامال قابل درک بود.
بعد از پشت سر گذاشتن کابوس هفتم می در
آنفیلد که خودش تکرار شب وحشتناک استادیو
الیمپیکو ،یک سال قبلش بود ،چیزی بیشتر از
فتح کوپا دل ری ،برای پنجمین سال پیاپی،
برای بازگرداندن لبخند به لب بارساییها نیاز
بود.
شکست بارسلونا در فینال جام حذفی
اما باعث شد هوادارانشان دیگر نگران چنین
معادالت پیچید های نباشند .شاگردان ارنستو
والورده در استادیوم ویامارین از هر لحاظ

فصلی که در آن تیم محبوبشان در  ۱۹بازی خانگی در لیگ تنها ۳۳
گل زد .برای همین ورود یک نیروی هجومی سریع و خالق بهترین
خبر برای آنها خواهد بود.
اما آیا جیمز موفق خواهد شد باالفاصله بعد از ورود به اولدترافورد
در تیم جدیدش جا بیفتد و با آنتونی مارسیال و جسی لینگارد برای
قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت کند؟ دیوید پروتن ،کارشناس
اسکای اسپورتس و متخصص چمپیونشیپ ،به این سوال پاسخ
میدهد« :چراکه نه .چه اشکالی دارد مهرهای سرعتی با شور و حال
جوانی را به تیم اضافه کرد تا جانی دوباره به خط حملهشان بدهد؟
یونایتد به چنین بازیکنی نیاز دارد و هیچ دلیل وجود ندارد که این
شانس را به جیمز ندهند .جیمز باید بدون هیچ ترس و هراسی ،تا
جاییکه البته منجر به بیدقتی نشود ،خودش را در تیم جدیش نشان
دهد .او در سوانزی به خوبی توسط پاتر رهبری شد و حاال فرصت
این را دارد که نشان دهد قدرت درخشیدن در یک سطح باالتر را هم
دارد .جیمز از آن دست بازیکنان سرعتیایست که وینگرهای قدیمی
یونایتد را به یاد میآورد و دنبال کردن داستانش در این باشگاه بسیار
هیجانانگیز خواهد بود».
یکی از این وینگرهایی که پروتن ازشان حرف میزند همین حاال
هوادار سفت و سخت جیمز است .رایان گیگز ،مربی ولز ،ماه نوامبر
پیش بود که جیمز را به تیم ملی دعوت کرد تا او در تنها دومین بازی
ملیاش تکگل پیروزیبخش برابر اسلواکی را در رقابتهای مقدماتی
جام ملتهای اروپا بزند.
ستاره سابق یونایتد درباره شاگرد جوانش میگوید« :بازیکنی که

چنین سرعتی دارد از ویژگی خاصی برخوردار است و در هر سطحی
از فوتبال برای حریفان خطرساز است .به عنوان یک وینگر اما باید به
بخشهای دیگر فوتبالت هم برسی و در کیفیات دیگر هم پیشرفت
کنی ،کاری که میبینم جیمز در حال انجام دادنش است».
جیمز فصل پیش نگاههای زیادی را متوجه خودش کرد .پپ
گواردیوال پس از پیروزی تیمش مقابل سوانزی در جام حذفی از
او تعریف کرد و سرعتش را باورنکردنی خواند .پاتر هم بعد از بازی
مقابل استوک سیتی در ماه آوریل نمایش جیمز را یکی از بهترین
نمایشهایی انفرادیای دانست که تا به حال در عمرش دیده« :واقعا
صفت برای توصیف او کم میآورم».
حاال باید منتظر ماند و دید اگر جیمز راهی یونایتد شود چه
آینده و سرنوشتی در لیگ برتر برایش رقم خواهد خورد.

فرصتی دوباره برای والورده باقی مانده؟

برابر تیم مارسلینو ،چه تاکتیکی و چه کالس
بازی ،کم آوردند تا والنسیایی که در ماه
ژانویه در نیمه پایین جدول ال لیگا قرار داشت
و در آستانه اخراج مربیاش به سر میبرد،
پایان فصلی طالیی برای هوادارانش رقم بزند.
شاید تاکتیک مارسلینو و سبک بازی «لوس
چه» چندان چشمنواز نبود و تقریبا تماما روی
اشغال فضای میانه زمین ،تحمل فشار بارسا
و طراحی ضدحملههای سریع با پا سهای
مستقیم به گونسالو گوئدش ،کوین گامیرو و
رودریگو برنامهریزی شده بود ،اما این رویکرد
و رویه بارها و بارها در زمین جواب داد و در
نهایت منجر به این پیروزی بزرگ شد.
در سوی دیگر زمین سیستم  ۳-۴-۳والورده

با اجرایی بسیار کند آن ،بارسلونا را عمال در
دقایق بسیاری از بازی خارج کرده بود .عقبتر
کشیدن سرخیو بوسکتس و جلو بردن نلسون
سمدو و جوردی آلبا شاید روی کاغذ طرحی
موثر به نظر برسد ،اما اگر بازیکنان آمادگی الزم
و کافی برای اجرایش را نداشته باشند باعث
ضربه خوردن تیم میشود .هر دو گلی که بارسا
در نیمه اول دریافت کرد از منطقهای پایهگذاری
شد که آلبا آن را خالی گذاشته بود ،مدافع چپی
که اصال روی فرم قرار نداشت.
بارسا در خط حمله هم تیمی بیخطر در
نیمه اول بود .غیبت لوئیس سوارز باعث شده
بود تا فیلیپه کوتینیو و سرخی روبرتو دو سوی
لیونل مسی بازی کنند .نمایش کوتینیو در این
بازی چکیدهای از کل وضعیت فصلش را نشان
داد .روبرتو هم بازیکنی چند پسته است ،اما
وینگر بودن به هیچ وجه جزو پستهای او به
حساب نمیآید.
در نیمه دوم با تغییر سیستم به ۴-۴-۲
وضعیت بارسلونا اندکی بهبود پیدا کرد .مسی
یک گل زد و یک بار تیر دروازه والنسیا را به
لرزه در آورد .اما در نهایت بازی با همان نتیجه
 ۲-۱به پایان رسید تا یک بار دیگر این حقیقت
آشکار شود و به اثبات برسد :مسی عمال توانایی
بردن بسیاری از بازیها را یکتنه دارد .اما کار
برای بارسا بسیار سادهتر خواهد شد اگر  ۱۰تا
بازیکن دیگر هم با دیدی منطقیتر کنار او به
زمین فرستاده شوند.
شکست در فینال کوپا دل ری وضعیت
والورده در نوکمپ را وخیمتر از قبل هم
میکند ،حتی با وجود حمایت مسی و خوسه
ماریا بارتومیو ،رئیس باشگاه ،از او .به نظر من
تمام تقصیرها را نباید گردن والورده انداخت.
مشکالت بارسا یکی دو تا نیست و ارتباطی
مستقیم با بعد مدیریتی باشگاه برقرار میکند.
دلیل اینکه مسی در فینال مجبور میشود در
پست مهاجم مرکزی بازی کند این است که
بارسا به عنوان ذخیره سوارز ،کوین پرینس
بواتنگ را دارد ،بازیکنی که نه واقعا مهاجم

است و نه فوتبالیستی خیلی خوب .برخی از
مهرههای کلیدی بارسا هم در این فصل پایینتر
از استانداردهای همیشگی خودشان بودهاند ،از
جمله مهمترینهایشان بوسکتس و کوتینیو.
اوزمان دمبله هم که همیشه مصدوم است.
اما نکتهای که خیلیها بهش توجه
نمیکنند اینجاست :مربیانی که هدایت تیمهایی
چون بارسلونا را به عهده دارند جزو  ۰.۰۱درصد
کل مربیان جهان فوتبال قرار میگیرند .چنین
شغلهایی مشخصا دشوار است و انتظارات
منطقیای با خودش به همراه میآورد؛ مثال
انتظار برای بهتر و بیشتر استفاده بردن از
گرانقیمتترین خرید تاریخ باشگاه (کوتینیو) و
کم کردن وابستگی تیم به مسی.
وقتی والورده تابستان دو سال پیش راهی
بارسا شد شهرت او به هوش تاکتیکی و قدرت
باالیش در مدیریت منابع انسانی بود .بخش دوم
را در این دو سال از والورده دیدهام .بخش اول
را نه چندان.
سوال اصلی در این نیست که آیا والورده با
توجه به امکاناتی که در اختیار داشته کارنامهای
قابل قبول به جا گذاشته یا نه ،بلکه سوال مهمتر
این است که آیا مربی دیگری با همین امکانات و
پاسخ
شرایط میتواند نتایج بهتری بگیرد یا نه.
ِ
این سوال به احتمال زیاد مثبت است.
حاال چه والورده با حمایت بارتومیو باقی
بماند یا نه ،مسئله مهمتر پیدا کردن درکی
عمیقتر از تیمسازی است .بارسا خرید فرنکی
دیانگ را قطعی کرده و به نظر میرسد به
خرید متایاس دلیخت و آنتوان گریزمن
هم بسیار نزدیک است .همه این خریدها
میتوانند کمک زیادی به بازسازی بارسا
کنند ،اما این تیم برای اینکه به دوران اوج
خودش بازگردد ،به جای خرید یکی دو اسم
بزرگ با مبلغی گزاف ،بهتر است روی تقویت
پستهای مختلف اسکوادش ،با بازیکنانی
کاربرد یتر ،سرمایهگذاری کند .اینکه مسئول
این پروسه بازسازی همچنان والورده باشد یا
نه ،هنوز مشخص نیست.

هری کین به فینال لیگ قهرمانان رسید

تاتنهام شنبه هفته بعد و در حساس ترین دیدار تاریخ خود در فینال لیگ قهرمانان در
استادیوم واندا متروپولیتانو به مصاف لیورپول خواهد رفت و هری کین که از بازی رفت مرحله
یک چهارم برابر سیتی به دلیل مصدومیت در ترکیب تیمش غایب بود ،می تواند در بازی با
لیورپول به میدان برود.
هری کین گفت« :در حال حاضر احساس بسیار خوبی دارم و از هفته قبل تمرینات گروهی خود
را آغاز کرده ام .تاکنون هیچ مشکلی وجود نداشته است و در این هفته تالش می کنم آمادگی بدنی
خود را تا حد ممکن باال ببرم .دیگر همه چیز به سرمربی بستگی دارد .همانطور که گفتم احساس
خوبی دارم اما مائوریتسیو پوچتینو شرایط را ارزیابی کرده و تصمیم می گیرد که آیا آماده هستم یا
نه ،اما تا اینجا که احساس خوبی دارم و آماده ام .از زمان بازگشت به تمرینات در تمامی بخش ها
شرکت داشته ام اما از اینجا به بعد دیگر به نظر سرمربی بستگی دارد .داشتن فاصله سه هفته ای
پس از پایان فصل تا فینال لیگ قهرمانان قطعا به بازگشت من کمک کرد و از زمانی که این اتفاق
افتاد ،من زمان برای آماده شدن برای فینال داشته ام .فرصت بیشتری برای ریکاروی نسبت به دیگر
مصدومیت ها از ناحیه مچ پا داشتم و حاال آماده بازی کردن هستم».

شماره 2736

اخبار
هفت نکته که باید از فیرپلی مالی
یوفا بدانید

قهرمان لیگ برتر باشگاههای انگلستان ممکن
است از رقابتهای فصل بعد لیگ قهرمانان کنار
گذاشته شود .این خبر بعد از احتمال نقض قوانین
فیرپلی مالی یوفا توسط این باشگاه منتشر شده
است .اما  FFPچیست و چگونه کار میکند؟
 FFP )۱چیست و از کی مصداق پیدا
میکند؟
قوانین فیرپلی مالی به اختصار ( )FFPدر
یوفا مربوط به ارتقای سالمت فوتبال در باشگاههای
اروپایی میشود .این قانون در سال  ۲۰۱۰برای
اینکه اجازه ندهد باشگاهها بیشتر از درآمدشان
هزینه کنند ،وضع شد و از سال  ۲۰۱۱آغاز به
کار کرد .طبق آنچه مقامات یوفا گفتهاند این قانون
اجازه نمیدهد که باشگاهها در مشکالت مالی
طویلالمدت به خاطر موفقیتهای کوتاهمدت
گرفتار شوند .در سال  ۲۰۱۰میشل پالتینی ،رییس
وقت یوفا گفت :اقداماتی در مورد دوپینگ مالی
باید انجام شود.
 )۲حداکثر میزانی که باشگاهها حق دارند
هزینه کنند چقدر است؟
بر طبق توضیحات یوفا ،باشگاهها مجازند تنها
 ۵میلیون یورو معادل  ۵٫۶میلیون دالر امریکا،
بیشتر از آنچه درآمدشان بوده هزینه کنند .این
درآمد و هزینه بر اساس دورههای سهساله بررسی
خواهد شد .گرچه تیمها مجازند تا سقف ۳۰
میلیون یورو که البته قبل از این  ۴۵میلیون یورو
بود ،برای ارتقای کیفیت استادیوم ،لوازم تمرینی،
تیمهای پایه و تیم فوتبال زنان هزینه کنند و این
مبلغ در حسابرسی مالی آنها منظور نخواهد شد؛
البته یوفا در نظر دارد این مبلغ را در آینده نیز
کاهش دهد .هزینههای مرتبط با فوتبال ،مانند
انتقال و دستمزد ،باید با درآمدی که از حق پخش
تلویزیونی و
بلیتفروشی در روزهای بازی و هرگونه پولی
که از فعالیتهای تجاری باشگاه کسب میشود،
متعادل باشد .باشگاهها ،در هر شرایطی ،باید
تعهدات خود را نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد
کارکنان انجام دهند و سر وقت با آنها تسویه کنند.
 )۳آیا اسپانسرینگ در این رابطه دخیل است؟
اسپانسرینگ محیطی خاکستری در قوانین
فیرپلی مالی است .قوانین یوفا توضیح میدهد« :اگر
صاحب باشگاه از طریق یک قرارداد اسپانسرینگ با
یک شرکت که خودش با آن در ارتباط است ،پول
را به باشگاه تزریق کند( ،اگر اسپانسر بیش از ۳۰
درصد سهام باشگاه را در اختیار داشته باشد) ،آن
وقت مراجع ذیصالح یوفا در صورت لزوم این
قرارداد را بررسی و سود حاصل از اسپانسرینگ
را بهطور منصفانه وارد قانون برابری میکنند .این
محاسبه سود ،برحسب قیمتهای بازار در آن زمان
است؛ به بیان دقیقتر در مورد اسپانسرینگ یک
قانون جامع و کامل وجود ندارد ،یعنی هیچ تعریفی
از میزان نقض قوانین در مورد اسپانسرینگ ارایه
نشده و  UEFAهر موردی را براساس یک مورد
خاص بررسی میکند .این امر برای جلوگیری از
سوءاستفاده از قانون اسپانسرینگ مورد توجه قرار
گرفته است.
 )۴عواقب شکستن قوانین چه خواهد بود؟
صندوق کنترل مالی باشگاه ( )CFCBتوسط
 UEFAبرای اجرای  F F Pتاسیس شد .این
نهاد وظیفهاش هشدار ،اعمال جریمه و صادر
کردن ممنوعیتهای نقلوانتقاالتی بازیکنان به
باشگاههاست .منچسترسیتی و پاریسنژرمن
هماکنون مورد اتهامات این نهاد قرار گرفتهاند.
دامنه تحریمها میتواند به کسر امتیاز از تیم،
ممنوعیت از فعالیت در پنجره نقلوانتقاالتی و
خرید بازیکن و همچنین ممنوعیت از ورود به
مسابقات یوفا افزایش پیدا کند؛ مشکلی که در حال
حاضر منچسترسیتی را تهدید میکند.
 )۵آیا پاریسنژرمن در امضای قرارداد با
نیمار قوانین فیرپلی مالی را نقض کرده است؟
یوفا به این نتیجه رسید که تحقیقات در رابطه
با امور مالی  PSGرا مورد بررسی قرار دهد اما PSG
شکایتی در دادگاه داوری برای ورزش ( )CASثبت
کرد تا بتواند تصمیم را لغو کند .باشگاه پاریسی ادعا
کرد یوفا قواعد خود را که گفته است هرگونه تحقیق
باید ظرف  ۱۰روز درخواست شود ،نقض کرده است.
پروسه درخواست یوفا برای رسیدگی به پرونده
پاریسنژرمن دو ماه به طول انجامیده بود .دادگاه
حکمیت ورزش ( )CASدر ماه مارس آن سال
تصمیم گرفت که پرونده  PSGدیگر قابل بازگشایی
نخواهد بود .آن گزارش در زمان انتقال  ۲۲۲میلیون
دالری نیمار به پاریس در سال  ۲۰۱۷گزارش شده
بود و در آن شائبههایی وجود داشت که ممکن است
هزینه انتقال توسط یک شخص ثالث پرداخت شده
باشد .این شخص ثالث به احتمال زیاد اداره گردشگری
قطر ( )QTAبه عنوان «حمایت اضافی» بوده است؛
کاری که در تالش برای دور زدن  UEFAتشخیص
داده شده بود.
 )۶آیا فیرپلی مالی قانونی است؟
یوفا ادعا میکند  F F Pدر چارچوب قوانین
اتحادیه اروپا عمل میکند .مدیران ارشد یوفا
میگویند« :یوفا در گفتوگوهای دایمی با اتحادیه
اروپا درباره مسابقات قهرمانی مالی حضور داشته و
از طرف اتحادیه حمایت و تشویق الزم را دریافت
میکند ».گرچه این مساله تاکنون جلوی اقدامات
قانونی را نگرفته است .ژان لوییس دوپونت ،وکیل
بلژیکی که نقش اصلی را در پرونده مهم بوسمن در
سال  ۱۹۹۵بازی کرد (پروندهای که در آن بازیکنان
توانستند آزادانه در تیمهای اروپایی رفتوآمد
کنند) ،در سال  ۲۰۱۳یک چالش قانونی را به
وجود آورد که ادعا کرد  FFPقوانین رقابت اروپا
(قانون رقابت اتحادیه اروپا قانون رقابتی است که در
اتحادیه اروپا استفاده میشود .این امر باعث حفظ
رقابت در بازار یکپارچه اروپایی توسط تنظیم رفتار
ضد رقابتی شرکتها میشود تا اطمینان حاصل
کنند که کارتلها و انحصارات ایجاد نمیشود که به
منافع جامعه آسیب برساند) را نقض میکند .دادگاه
عدالت اتحادیه اروپا این چالش را رد کرد.
 )۷پول  F F Pکجا میرود؟
یوفا اصرار دارد که هیچیک از پولها را حفظ
نکند و تالش میکند آن را در میان باشگاههای
اروپایی به شکلی که مورد توافق همه است و به
شکل یکسان پخش کند .فرمول پخش پول به
این شکل است که هشتاد درصد آن بین تمامی
تیمهای حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
پخش خواهد شد ۲۰ .درصد باقیمانده نیز بین
تیمهایی که نمیتوانند از مرحله پلیآف صعود
کنند و وارد تورنمنتشوند پرداخت خواهد شد.

