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اخبار
مروری بر مهمترین اخبار فوتبال جهان

از درخواست زیدان برای بازگشت
مدافع بایرن تا جذب مدافع یونانی
توسط لیورپول

رضا صالحی

کلوپ :نمی توانستم با همسرم حرف بزنم

برای کلوپ که مردی خانوادهدوست است،
هیچ چیز بهتر از این نبود که در لحظه قهرمانی
با همسرش لوال که روانشناس است ارتباط برقرار
کند ۱۰« :ثانیه قبل از اتمام بازی با خانوادهام
تماس گرفتم .به آنها گفتم دوستتان دارم .بعد
گوشی را زمین گذاشتم تا ببینم در مسابقه چه
اتفاقی دارد میافتد .سپس خواستم با همسرم لوال
صحبت کنم ،اما قادر نبودم .او پشت خط بود ،اما
من داشتم گریه میکردم .نمیدانم چرا اینطور
شده بودم! اشک میریختم و ایدهای درباره اش
نداشتم .به اتاقم رفتم تا کسی من را اینطور نبیند.
نمیدانم چه شده بود ،احساس غرور میکردم ،اما
گریهام بند نمیآمد».
ناکامی در جذب سانچو؛ هدف جدید
منچستر کیست؟

در حالی که گفته می شد باشگاه
منچستریونایتد تمام تمرکز خود را در نقل و
انتقاالت روی جذب ستاره انگلیسی دورتموند یعنی
جیدون سانچو قرار خواهد داد و قصد دارد هر طور
که شده این بازیکن را به خدمت بگیرد اما لحظاتی
پیش مدیر ورزشی باشگاه دورتموند به شکل رسمی
اعالم کرد که سانچو فصل آینده نیز در وستفالن
توپ خواهد زد .میشائیل زورک در این رابطه گفت:
« ما با جیدون سانچو برنامهریزی کردهایم .او فصل
آینده هم با ما خواهد بود .این یک تصمیم قطعی
است .فکر میکنم که این به تمام سواالت پاسخ
می دهد .در تابستان گذشته حقوق جیدون سانچو
را بر اساس پیشرفتش افزایش دادیم .بنابراین در
یک سری چهارچوب قرارداد او را تا سال 2023
تمدید کرده ایم .حاال لحظاتی بعد از منتفی شدن
حضور جیدون سانچو در منچستریونایتد رسانههای
ایتالیایی گزارش داده اند که فدریکو کیه زا ،پدیده
ایتالیایی و جوان فیورنتینا به هدف جدید شیاطین
سرخ بعد از ناکامی در جذب سانچو تبدیل شده
است .ملیپوش ایتالیایی  22سال سن دارد و از این
لحاظ با سانچوی  20ساله تفاوت چندانی ندارد .از
طرفی باشگاه فیورنتینا برای فروش کیه زا مبلغ
 60تا  70یورو تعیین کرده که به مراتب از مبلغ
درخواستی دورتموند برای سانچو( 100میلیون
یورو) پایینتر است .کیه زا در فصل  2019-20آمار
 11گل و  9پاس را برای فیورنتینا به ثبت رساند و
عملکرد درخشانی را از خود ارائه داد .همچنین منابع
انگلیسی از جمله دیلی میل و سان ادعا میکند که
داگالس کاستا ،ستاره برزیلی یوونتوس یکی دیگر از
گزینه های جدید منچستر یونایتد خواهد بود.
صعود سخت شیاطین سرخ

در دومین بازی از شب نخست از دیدارهای
مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا ،دوشنبه شب
در ورزشگاه راینانرژی شهر کلن آلمان ،تیمهای
منچستریونایتد و کپنهاگن دانمارک به مصاف
یکدیگر رفتند که این بازی را نماینده انگلیس در
وقتهای اضافه با نتیجه یک بر صفر به سود خود
به پایان رساند .در این بازی که در پایان  ۹۰دقیقه
هیچ گلی در برنداشت ،منچستریونایتد با گلی که
هافبک پرتغالیاش ،برونو فرناندس در دقیقه ۹۵
از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند ،پیروز شد .این
پنالتی را مارسیال برای یونایتد گرفت .شیاطینسرخ
در مرحله بعدی به مصاف برنده دیدار تیمهای سویا
و ولورهمپتون خواهد رفت.
اینتر به جمع چهار تیم برتر اروپا صعود کرد

در مرحله یکچهارم نهایی لیگ اروپا،
اینترمیالن در آلمان مهمان بایرلورکوزن بود و با
نتیجه  ۲بر یک پیروز شد تا صعود کند.
در ورزشگاه مرکوراشیپل شهر دوسلدورف،
تیم اینتر با نتیجه  ۲بر یک مقابل نماینده کشور
میزبان به برتری رسید .بارال در دقیقه  ۱۲و
لوکاکو در دقیقه  ۲۱دو گل نخست بازی را
برای اینتر به ثمر رساندند .هاورتس در دقیقه
 ۲۴یکی از گلهای خورده را برای بایرلورکوزن
جبران کرد ،اما این گل برای جلوگیری از حذف
این تیم آلمانی کافی نبود.
اینتر در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار
شاختار و بازل خواهد رفت.
لیورپول مدافع یونانی خرید

باشگاه لیورپول  ۱۱,۷۵میلیون پوند
پرداخت کرد تا کاستاس تسیمیکاس مدافع ۲۴
ساله المپیاکوس را به خدمت بگیرد.این بازیکن
یونانی که از سال  ۲۰۱۴در عضویت باشگاه
المپیاکوس بوده در تیمهای اسبیِرگ و ویلم هم
به صورت قرضی بازی کرده است.
سانچو در دورتموند می ماند

جیدن ساچو ،ستاره انگلیسی باشگاه دورتموند
در جمع زردپوشان میماند و ماجرای انتقالش به
جمع شیاطینسرخ منتفی شد.میشائیل تسورک،
مدیر ورزشی دورتموند درباره وضعیت این بازیکن
گفت :سانچو فصل بعد در کنار ما بازی خواهد کرد.
این تصمیم قطعی و نهایی است ما قراردادش را هم
تا سال  ۲۰۲۳تمدید کردیم.
زیدان خواهان بازگشت مدافع بایرن

زین الدین زیدان خواهان حضور یک گزینه
جانشین برای دنی کارواخال است و با توجه به
در اختیار داشتن آلواردو اودریوزوال ،دلیلی به
جذب بازیکن جدید نمی بیند .همچنین رئال
مادرید چندی قبل و با تصمیمی غیرمنتظره به
پیشنهاد اینتر برای خرید اشرف حکیمی پاسخ
مثبت داد و این مدافع راست مراکشی از فصل
بعد در سری آ بازی خواهد کرد .بدین ترتیب
دیگر گزینه ای پیش روی رئال مادرید نیست و
آنها خواهان حضور دوباره اودریوزوال در رختکن
هستند.زیدان از روند این بازیکن در بایرن مونیخ
و رسیدن به همراه این تیم به مراحل پایانی لیگ
قهرمانان رضایت داشته و نمی خواهد آلواردو
اودریوزوال را برای فصل بعد نیز از دست بدهد.
این مدافع اسپانیایی تا تابستان سال  2024با
رئال مادرید قرارداد خواهد داشت و فصل بعد
برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیمش در
پست مدافع رست با دنی کارواخال ،مدافع ثابت
این سالهای رئال مبارزه خواهد کرد.

یکچهارم نهایی لیگ اروپا؛ قدرتهای پنهان

شاید بیشتر حواسها در لیگ اروپا معطوف
منچستریونایتد و اینتر باشد اما تیمهای دیگری
مثل سویا هم هستند که میتوانند معادالت
را برهم بزنند ۲ .تیم دیگر مرحله نیمهنهایی
لیگ اروپا امشب در نبردهای دویسبورگ و
گلزنکرشن مشخص خواهند شد .ولورهمپتون
به مصاف سویا خواهد رفت و شاختاردونتسک
هم بازل را پیشرو خواهد داشت.

شاختار – بازل؛ غافلگیرکننده

ولورهمپتون – سویا؛ پرافتخارترینها باز هم
جام میخواهند

شاید از لحاظ نام ،سویا به بزرگی
منچستریونایتد و اینترمیالن نباشد اما از لحاظ
سابقه و افتخار به مراتب از دیگر تیمهای بزرگ
این مرحله ،جایگاه باالتری دارد .وقتی این تیم
آندلوسی در لیگ اروپا حاضر میشود چشم
هوادارانشان برق میزند.
تیمی که فقط یک مرتبه  ۷۴سال پیش
قهرمان اللیگای اسپانیا شده ،در لیگ اروپا ۵
جام در  ۱۵سال اخیر گرفته است .سویا دوباره
با جولن لوپتگی جان گرفته و این فصل هم
با حضور بین  ۴تیم برتر اللیگا عملکرد خوبی
داشت .نکته جالب اینکه از ماه فوریه در اللیگا
شکست نخوردند و یکی از مهمترین نتایجی که
گرفتند تساوی با بارسلونا بود که رقیب را از
قهرمانی اللیگا دور کرد .نکته مهم دیگر درباره
تیم لوپتگی این است که در  ۶بازی آخرش در

اللیگا و دیدار مرحله قبل لیگ اروپا گل نخورد.
در لیگ اروپا پس از صدرنشینی در گروهشان،
در مرحله یکشانزدهم کلوژ را به سختی و با گل
زده در خانه حریف کنار زدند اما در تکبازی
مقابل رم راحت پیروز شدند .رقیب امشبشان
پدیده  ۲فصل اخیر لیگ برتر انگلیس است .این
نخستین رویارویی سویا و ولورهمپتون خواهد
بود .تیم جذاب و قابل احترام نونو اسپریتو سانتو
مثل فصل قبل در لیگ برتر هفتم شده .گرگها
در دوران پساکرونا افت کردند و در  ۶هفته آخر

نیمی از بازیهایشان را باختند .ولورهمپتون
این فصل کارش را از پلیآف لیگ اروپا شروع
کرد و در گروهش هم دوم شد .با حذف اسپانیول
و المپیاکوس هم به این مرحله رسیدند۳۸ .
گل زده در  ۱۶بازی عملکرد خوب خط حمله
گرگها را در لیگ اروپا نشان میدهد .تیمی
مملو از بازیکن پرتغالی با سرمربی پرتغالی که
کمی با دیگر تیمهای انگلیسی متفاوت است.
شاید یک پای فینال لیگ اروپای این فصل از
همین بازی باشد.

شاید خیلیها یادشان نباشد ،ولی
شاختاردونتسک هم یکی از تیمهایی است که
سابقه قهرمانی در لیگ اروپا ،البته زمانی که
جام یوفا نام داشت را دارد ۱۱ .سال پیش این
تیم پرافتخار اوکراینی قهرمان شد و حاال لوئیس
کاسترو میخواهد خاطرات خوش آن دوران را زنده
کند .شاختار  ۴سال قبل هم تا نیمهنهایی باال رفت
و آن فصل به سویا که قهرمان شد ،باخت.
شاختار پس از کسب چهارمین قهرمانی
متوالی در لیگ برتر اوکراین با روحیهای خوب به
رقابتهای لیگ اروپا برگشته .آنها در لیگ قهرمانان
اروپا حاضر بودند و پایینتر از سیتی و آتاالنتا که از
بین  ۸تیم برتر آن تورنمنت هستند ،در رده سوم
قرار گرفت .بنفیکا و وولفسبورگ رقبای بزرگی
بودند که تا رسیدن به یکچهارم نهایی قربانی
شاختار شدند.
بازل ،حریف امشبشان روی کاغذ بهترین
حریف برایشان بود اما همین تیم سوئیسی هم
میتواند برایشان دردسرساز شود .بازل در مرحله
گروهی صدرنشین شد و مراحل قبل آپوئل و
فرانکفورت را حذف کرد .این دو تیم پیش از این ۳
مرتبه به مصاف هم رفتهاند که  ۲برد و یک تساوی
برای شاختار ثبت شده و بازل هیچ بردی نداشته.
 ۱۱سال پیش در لیگ قهرمانان ،شاختار در  ۲بازی
رفت و برگشت  ۷گل به بازل زد.

بارسا در لیسبون؛ پایان شب سیه سپید است؟

در این فصل عجیب که یاران لیونل مسی بعد از مدت ها ،هیچ جام
داخلی را فتح نکردند ،همچنان سطح توقعات هواداران بارسلونا باال بوده و
آنها در رؤیای فتح لیگ قهرمانان اروپا هستند .اگر چه بارسلونا نام بزرگ و
یک قدرت کم نظیر همیشگی در فوتبال اروپا تلقی می شود اما با توجه به
شرایط کنونی این تیم ،بسیاری از کارشناس های فوتبال اسپانیا معتقدند
که قهرمانی در اروپا ،تقریبا یک مأموریت غیر ممکن است!
لوئیز ماسکارو خبرنگار روزنامه  Sportچاپ کاتالونیا معتقد است
که بارسلونا در یک کابوس پایان ناپذیر و یکی از پیچیده ترین فصول در
تاریخ خود به سر می برد که انواع و اقسام بحران های اقتصادی ،ورزشی
و اداری ،گریبان گیر این تیم شده است .در چنین شرایطی ،قهرمانی در
اللیگا چیزی شبیه معجزه و جادو می توانست باشد.
البته نگاه ماسکارو نیز خیلی بدبینانه نیست و او اعتقاد دارد که نباید
ناکامی بارسلونا در جام های داخلی ،اختالفات داخلی مانند روابط سرد
لیونل مسی با کیکه ستین ،کیفیت فنی پایین ،مصدومیت ها ،تغییر مربی
در میانه فصل و مشکالت اقتصادی را یک پیش فرض قطعی برای شکست
بارسلونا در لیگ قهرمانان تلقی کرد .از قضا با توجه به تعطیالت کرونایی و
برگزاری لیگ قهرمانان به صورت یک «مینی تورنمنت» ،مسیر تیم های
باقی مانده برای کسب عنوان قهرمانی ،کوتاه تر و احتماال ساده تر خواهد
بود .همان طور که می دانید ،مسابقات لیگ قهرمانان از مرحله یک چهارم
نهایی تا فینال ،به صورت مجتمع در شهر لیسبون برگزار خواهد شد و
همه رویارویی ها نیز به صورت تک بازی بوده و دیگر خبری از بازی رفت
و برگشت نیست.
بنا بر این ،هر کدام از تیم های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی،
فقط سه مسابقه برای کسب جام ،در پیش دارند .جالب تر این که از بین 8

تیم باقی مانده ،فقط دو تیم سابقه قهرمانی در ادوار پیشین لیگ قهرمانان
را دارند که همانا بارسلونا و بایرن مونیخ هستند .نکته شگفت آور این است
که یاران مسی در بازی تاج و تخت اروپا ،ابتدا باید از سد آهنین یاران
لواندوفسکی عبور کنند که به راستی یک فینال زود هنگام خواهد بود.
با توجه به این توضیحات ،به نظر می رسد که مسیر قهرمانی اروپا
برای یاران لیونل مسی به دشواری اللیگا نیست و حتی تیم بحران زده
بارسلونا با یک مربی تحت فشار و فاقد کارنامه درخشان مانند کیکه
ستین ،از مدعیان جدی قهرمانی در این دوره از رقابت ها است .ستین
به خوبی می داند که اگر این جام معظم را به نیوکمپ ببرد ،سرنوشت
خودش در باشگاه بارسلونا را دگرگون خواهد ساخت و چه بسا این حواشی
و اختالفات در رختکن تیمش به حداقل ممکن برسد .بر کسی پوشیده
نیست که مسی و چند ستاره بزرگ دیگر ،اعتقادی به مربیگری ستین و
کادر او ندارند و عمال رهبری تاکتیکی این تیم در زمین ،توسط مسی انجام
می شود .حتی این بی اعتمادی بین مسی و کادر فنی بارسلونا به قدری
آشکار شد که رفتار سرد بین آنها ،در چند صحنه از جمله در دیدار مقابل
سر درون
سلتا ویگو ،توسط دوربین های تلویزیونی شکار گردید و خبر از ّ
داد .ماسکارو خبرنگار روزنامه  Sportنوشته که به رغم همه مشکالت،
آبی و اناری ها یک تیم بسیار خاص و بی همتا هستند که حتی در بدترین
شرایط خود نیز قادر به خلق شگفتانه و کسب پیروزی های بزرگ هستند.
این فوتبال نویس اسپانیایی وضعیت کنونی بارسلونا را با «اپیزود آنوئتا» در
فصل  2014-15مقایسه می کند ،هر چند که بارسلونای کنونی ،بدتر از
آن تیم فاتح «سه گانه» بازی می کند .این که ستین نتوانسته شکاف بین
خود و ستاره های تیمش را پُر کند ،ناشی از عدم مدیریت درست ورزشی
وی بوده و اوج ناکامی یک پروژه فوتبالی است.

دل پیرو :پیرلو میتواند از زیدان هم بهتر عمل کند
الساندرو دل پیرو ضمن ابراز تعجب از انتخاب
آندره آ پیرلو مدعی شد او حتی می تواند بهتر از
زین الدین زیدان نیز عمل کرده و موفقیت های
فراوانی کسب کند .دل پیرو گفت« :صادقانه بگویم،
من تصور نمی کردم پیرلو سرمربی یوونتوس شود و
این انتخاب برای من هم جای تعجب دارد .من پیش
از این از اینکه پیرلو هدایت تیم زیر  23را به عهده
گرفت خوشحال شده و تصور می کردم که این یک
تصمیم صحیح برای او است ،اما حاال پیرلو یک قدم
به جلو برداشته و بنابراین من فقط می توانم برای او
آرزوی موفقیت کنم .فکر می کنم درک عمومی در
مورد بازیکنانی که سرمربی می شوند در ایتالیا در حال
تغییر است.پیش از این این روند نیاز به طی کردن
پروسه طوالنی در لیگهای پایین تر برای یادگیری
شرایط این حرفه وجود داشت ،اما در سال های اخیر
ما شاهد بودیم که گنارو گتوزو و همچنین فیلیپو و
سیمونه اینزاگی موفق ظاهر شده اند .آنها بازیکنان
خوبی بودند و بالفاصله کارشان را در تیم های بزرگ
شروع کردند .مقایسه پیرلو با زیدان عادالنه نیست،
زیرا زیرو در گذشته در تیم جوانان رئال مادرید کار
کرده و در ادامه دستیار کارلو آنچلوتی هم بود ،اما
پیرلو همه چیز برای ارائه عملکردی حتی بهتر از
زیدان هم دارد .پیرلو پیش از این باشگاه ،بازیکنان و
مدیران را می شناسد و بنابراین من فکر می کنم آنها
می توانند ارتباط روشن داشته باشند».
پپ فاش کرد؛ گواردیوال به زیدان چه گفت؟

در پایان دیدار رئال مادرید مقابل منچسترسیتی
و بعد از حذف کهکشانیها از لیگ قهرمانان بود که
تصاویری جالب از پپ گواردیوال و زین الدین زیدان
در حال گفت و گو در کنار زمین و در خلوت منتشر
شد.بسیاری عالقمند بودند بدانند در این مکالمه
کوتاه چه بین گواردیوال و زیزو گذشته و سرمربی
منچسترسیتی حاال متن این گپ و گفت را فاش کرده
است .پپ گواردیوال گفت« :من به زیدان برای کسب
عنوان قهرمانی در اللیگا تبریک گفتم .من همیشه
گفتهام قهرمان در لیگ سخت ترین کار است ،زیرا
تالش  11ماه عملکرد یک تیم خواهد بود .ما در مورد
خانوادههای خود صحبت کردیم و من بهترین ها را
برای زیدان آرزو کردم .زیدان از زمانیکه بازیکن بود
یکی از از اسطوره های من محسوب میشد .من با
در ترکیب اسپانیا مقابل تیم ملی با فرانسه برابر زیدان
بازی کرده و مشکالت فراوانی را متحمل شدم .زیدان
همیشه یکی از بزرگترینها بود و به عنوان یک انسان
نیز رفتاری مثال زدنی داشت».
کونته :اینتر تا قهرمانی پیش می رود

اینترمیالن موفق شد در یک چهارم نهایی لیگ
اروپا حریفش بایر لورکوزن را با نتیجه  1-2شکست
داده و راهی مرحله نیمه نهایی شود .اینتر با دو گل
زودهنگام نیکولو بارال و روملو لوکاکو در مقابل تک
گل کای هاورتز برای لورکوزن به پیروزی رسید .روملو
لوکاکو زننده گل دوم اینتر در این مسابقه عملکردی
عالی داشت و همین باعث شد آنتونیو کونته سرمربی
نراتزوری در پایان بازی زبان به ستایش از او باز کند.
با اینحال کونته گفت لوکاکو که استحقاق موفقیتی

که در این فصل بدست آورده را دارد ولی باید برای
رسیدن به این موفقیت سپاسگزار سایر هم تیمیهایش
باشد.آنتونیو کونته در پایان بازی به خبرنگاران گفت« :
وقتی کل تیم عملکردی تا این حد عالی دارد صحبت
کردن از یک بازیکن سخت است .ولی روملو یک فصل
عالی را پشت سر گذاشته و کل تیم هم از او حمایت
کرده تا به اینجا برسد .وقتی تیم خوب کار میکند
تک تک بازیکنان فرصت این را پیدا میکنند که در
سطح خودشان بدرخشند و مطرح شوند».سرمربی
اینتر در ادامه گفت « :من برای لوکاکو خوشحالم .او
استحقاق موفقیتی که در این فصل بدست آورده را
داشته .اما روملو باید از تیم هم سپاسگزار باشد که
او را در موقعیتی قرار داده که بهترین موقعیتی است
که در طول دوران فوتبالی اش داشته» .کونته درباره
عملکرد تیمش در بازی مقابل لورکوزن هم گفت « :از
این نتیجه خیلی راضی هستیم به خصوص که تیم ما
عملکرد عالی ای داشت .اما میتوانستیم بازی را حتی
زودتر از این تمام کنیم و در ادامه راحت تر باشیم .ما
اجازه ندادیم حریف فرصت زیادی داشته باشد ولی
واقعیت این است که خودمان فرصتهای گلزنی زیادی
داشتیم و میتوانستیم بیشتر از دو گل بزنیم .بچهها
نشان دادند چه انگیزه و ارادهای دارند برای اینکه نشان
دهند کاری که میکنند برایشان مهم است .ما حاال
فرصت این را داریم که در نیمه نهایی لیگ اروپا بازی
کنیم .ما می خواهیم حداکثر افتخار ممکن را بدست
بیاوریم و تا قهرمانی پیش برویم».
اتهام به مسی؛ بی احترامی به ناپولی یا سوارز؟

پریشب و در جریان پیروزی  ۱-۳بارسلونا
مقابل ناپولی که باعث صعود تیم کاتاالن به مرحله
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان شد زمانی که لوئیس
سوارز در دقیقه  ۱+۴۵پشت ضربه پنالتی ایستاد تا
سومین گل بارسا را وارد دروازه حریف کند لیونل
مسی مشغول بستن بند کفش خود بود .این حرکت
لئو خبرساز شده و عدهای آن را بی احترامی تفسیر
کرده اند .مسی که پیش از آن در دقیقه  ۲۳دومین
گل بارسا را به زیبایی تمام به ثمر رسانده بود در دقیقه
 ۴۵با کالیدو کولیبالی برخورد سختی داشت و ضربه
محکم مدافع ناپولی به پایش باعث شد در محوطه
جریمه نقش زمین شود .داور بعد از بررسی صحنه
توسط  VARحکم به پنالتی داد .مسی وقتی متوجه
شد تیمش صاحب یک پنالتی شده زدن این ضربه را با
خوشرویی به لوئیس سوارز واگذار کرد تا او پشت این
ضربه بایستد .مسی در واقع آنقدر به توانایی هم تیمی
اش در گل کردن این توپ اطمینان داشت که دقیقاً
در لحظهای که سوارز برای شلیک توپ به حرکت
درآمد او در حال بستن بند کفشش دیده میشد.
کاربران شبکههای مجازی واکنشهای متفاوتی به این
حرکت مسی در زمان پنالتی سوارز داشته اند .این
کاربر حرکت او را دارای پیامی کنایی ارزیابی میکند.
اما کاربر دیگری میگوید بستن بند کفش مسی در
زمان پنالتی زدن سوارز شدیدترین بی احترامی است
که او در عمرش دیده .برخی کاربران هم حرکت مسی
را نه متوجه لوئیس سوارز بلکه با هدف تحقیر ناپولی
ارزیابی کرده اند.

شماره 3022

اخبار
تفاوتها و شباهتهای لئو و کریس

شب درخشان مسی و بارسلونا مقابل ناپولی
با گلزنی و صعود به مرحله یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا درست متفاوت از داستان
رونالدو و یوونتوس بود .آنجا گلهای کریس به
کمک یووه نیامد و اینجا گلهای مسی در صعود
آبیواناریها تأثیر بسزایی داشت .گلهایی که
ارزشهای مسی را یک بار دیگر ثابت کرد.
مسی به اینتر و سیتی ،کریس به پاریس

داستان مسی و کریس این روزها از بُعد
فردی شبیه به یکدیگر است .در رسانهها شایعه
شده هردو بازیکن پیشنهاد جدی از سوی دو
تیم دارند و در فکر خروج از تیمشان هستند.
رونالدو از پاریسنژرمن پیشنهاد دارد و مسی
مورد توجه اینتر است.
مشکالت درون تیمی

بارسلونا اگرچه به مرحله بعدی لیگ
قهرمانان صعود کرد ،اما مشکالت این تیم نباید
نادیده گرفته شود .مشکالتی که از زمان آمدن
کیکه ستین بیشتر هم شده است .تیم صدر
جدولی بارسا بعد از قرنطینه با ناکامیهای پی
در پی جام قهرمانی اللیگا را از دست داد .لیونل
هم با ستین و دستیارش در مقطعی به چالش
خورد .در طرف مقابل یوونتوس در جامحذفی و
لیگ قهرمانان ناکام ماند تا باشگاه مائوریتسیو
ساری را اخراج کند و پیرلوی جوان را جایش
بگذارد .انتخابی که به نظر نمیرسد باب میل
کریس باشد چراکه با انتشار پستی از فکر کردن
درباره آینده اش در تابستان گفته است.
چرا مسی باید برود؟

اما به راستی چرا مسی باید از بارسلونا
جدا شود .این بازیکن  ۳۳ساله در بارسلونا ۱۰
قهرمانی اللیگا و  ۴لیگ قهرمانان را فتح کرده
است .توپ طال را  ۶مرتبه به خانه برده که یکی
از کریس بیشتر است .بنابراین همه چیز برای
او دست یافتنی شده و حاال وقت چالش جدید
است .چالشی که رونالدو هم آن را امتحان کرد
و دوباره میخواهد با یک تیم جدید طعمش را
بچشد .بنابراین شاید بهتر است مسی هم از قالب
محافظه کارانه وفاداری خود بیرون بیاید.
مسی چقدر میارزد؟

این نویسنده در ادامه یادداشت خود به ضرورت چرخه نو گرایی و باز
یابی انقالب گونه ترکیب بارسلونا برای فصل آینده اشاره می کند و احتمال
چنین رخدادی را با توجه به بحران مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا،
بسیار پایین می داند .شاید بزرگ ترین هدف این باشگاه و هوادارانش در
شرایط کنونی ،حفظ لیونل مسی باشد که این روزها شایعاتی مبنی بر نا
رضایتی او از وضعیت بارسلونا و احتمال جدایی اش از نیوکمپ به گوش
می رسد .حتی برخی رسانه ها مدعی شدند که پدر مسی یک ویالی
بزرگ را در شهر میالن خریداری کرده و آن را نشانه ای برای حضور مسی
در اینتر ارزیابی کردند .بارسلونا در بازی برگشت مقابل ناپولی ،یک فوتبال
خوب و سرشار از انگیزه را ارائه کرد و حتی ستین مدعی شد که تیمش
در اوج آمادگی به سر می برد هر چند که برخی از کارشناس ها نوشتند
که بارسلونا این پیروزی را مدیون سوپر استارهای درون زمینش بود و نه
تصمیمات تاکتیکی کیکه ستین!

 ۳۱گل در  ۴۳بازی در این فصل برای
مسی ثبت شد .این آمار باعث شد قیمت او در
ترانسفر مارکت هم دستخوش تغییر شود .لئو در
حال حاضر  ۱۰۰میلیون پوند قیمتگذاری شده
که برای بازیکنی  ۳۳ساله قیمت فوق العادهای
به حساب میآید.
افت قیمت ساالنه لئو

البته مسی در انتهای سال  ۲۰۱۸قیمت
 ۱۴۴میلیون پوندی داشت و این رقم در سال
 ۲۰۱۹به  ۱۳۵میلیون پوند کاهش پیدا کرد.
با این حال چنین کاهشی با باال رفتن سن او
طبیعی به نظر میرسد .هرچند فراموش نکنیم
مسی این قابلیت را دارد تا هر قراردادی را که
بخواهد به نفع خودش افزایش دهد.

