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اخبار
وودوارد و نقلوانتقاالت؛ مدیر پول
دور ریز!

بعد از اینکه الکس فرگوسن بازنشسته شد
مأموریتهای نقل و انتقاالتی باشگاه را به دست
گرفت .دیگر خبری از نظر مستقیم مربی نبود و او
هر بازیکنی که دوست داشت را با هر قیمتی خرید و
فروش میکرد .در این  ۶سال کارنامه نقل و انتقاالتی
اد وودوارد ،مدیر باشگاه نشان میدهد او به جز دور
ریختن پول کار آنچنان مثبتی انجام نداده است.
فروش دپای و زاها
هر دو بازیکن با حضور در یونایتد قرار بود تحول
را در تیم ایجاد کنند که این سناریو  ۱۸۰درجه برعکس
پیش رفت .مربیانی همچون فانخال و مورینیو هم
عالقهای به این دو نداشتند .ممفیس دپای با  ۱۶میلیون
پوند به لیون فروخته شد و ویلفرد زاها با  ۱۰میلیون پوند
به کریستال پاالس .هر دو االن جزو ستارههای تیمشان
هستند که خیلی ارزان از دست باشگاه سر خوردند.
خرید شواینی ،اشنایدرلین و فالکائو
با آمدن فانخال ،باشگاه یونایتد خریدهای
عجیب و غریبش را ادامه داد .بایرن ،باستین
شواین اشتایگر مسن را به منچستریونایتد قالب
کرد ،فالکائو در بدترین فرم خود به منچستر آمد
و مورگان اشنایدرلین هم فقط روی دست باشگاه
هزینه گذاشت .سه خرید زمان فانخال با آمدن
مورینیو رفته رفته اعتبارشان را در تیم از دست
دادند و بازگشت مالی هم برای باشگاه نداشتند.
مخیتاریان
این بازیکن ارمنستانی با درخشش در لباس
دورتموند مورینیو را مجاب کرد تا به اد وودوارد برای
جذبش چراغ سبز نشان دهد .خریدی که  ۳۰میلیون
پوند هزینه برد ،اما هنریک هرگز نتوانست در تیم مورینیو
جا بیفتد .کار به جایی کشید که او بازیکن لیگ اروپا و
جامحذفیمنچستریونایتدشد.درنهایتشیاطینسرخبا
قراردادی گران الکسیس را از آرسنال خریدند و مخیتاریان
را هم به تیم لندنی پیشکش کردند.
دیماریا
سال  ۲۰۱۴بهترین فصل فوتبالی خود را با
کهکشانیها گذراند ،اما در تابستان با  ۶۰میلیون پوند
به یونایتد فروخته شد .هرچند فانخال بلد نبود از
او چطور استفاده کند ولی آنخل  ۱۲پاسگل در آن
فصل به همتیمیهایش داد .مدل دیماریا به یونایتد
نمیخورد و در حال سوختن بود .درنهایت با رقم
ارزان  ۱۶میلیون پوند به پاریسنژرمن فروخته شد و
تبدیل به ستاره تیم فرانسوی شد و در نهایت هم شب
گذشته در فینال لیگ قهرمانان بازی کرد.
سانچس
 ۸۰گل در  ۱۶۶مسابقه برای آرسنال به ثمر
رساند و سپس نظر آقای خاص را به خود جلب کرد.
الکسیس با دستمزد هفتگی  ۳۰۰هزار پوندی به
یونایتد آمد و در ازای او مخیتاریان هم به آرسنال
فرستاده شد ضمن اینکه پولی هم بابت او پرداخت
شد .با حضور سانچس ترافیک سمت چپ خط
حمله بیشتر شد و نارضایتی بین رشفورد و مارسیال
هم دیده میشد .اوله گنار سولشائر با نشستن روی
نیمکت منچستریونایتد سانچس را به طور قرضی به
اینتر فرستاد تا این مشکل را حل کند و باشگاه را
به طور موقت از ضرر مالی نجات دهد! ضرری که اد
وودوارد بدون شک یکی از عوامل آن است.
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این دیگر یک رؤیا نیست! عملیات لیسبون
با موفقیت انجام شد .یک لحظه غفلت از
پاریسنژرمن کافی بود تا کینگزلی کومن زهرش
را به تیم سابقش بریزد .حاال انتظار  ۷ساله
بایرنمونیخ به پایان رسیده و تیم هانسی فلیک با
شایستگی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است.
جامی که بایرنیها بارها از رؤیای رسیدن به آن
گفتند و هوادارانشان هم با تیمی که فلیک ساخت
بیش از همیشه به بردن آن باور داشتند .فصل
سخت و طوالنی  ۲۰۱۹-۲۰۲۰برای بایرنمونیخ
بیش از هر تیم دیگری در سرتاسر قارهسبز ،خوب
تمام شد.

سهگانهای برای شایستهترینها

حمله مقابل حمله

انتظار بهجایی نبود اگر تصور میکردیم هر دو
تیم مثل همیشه به محض گرفتن توپ به سمت
دروازه حریف یورش ببرند .در بازی فینال اندک

گزارش
دیوا ِر نویر

چندین مرتبه پشت دفاع را جمع کرد و
پاسهای پرشمار و خوبی برای همتیمیهایش داد
اما عجیبترین اتفاق برای مانوئل نویر در فینال
لیگ قهرمانان اروپا تکبهتکهایی بود که گرفت.
ابتدا نیمار و امباپه ،سپس مارکینیوس .پشت
بایرنیها به نویر گرم بود و هرگاه اشتباه میکردند
یک دیوار آنجا بود تا اشتباهاتشان را جبران کند.
در اواخر بازی یک موقعیت عالی دیگر را از امباپه
با وجود اینکه آفساید بود گرفت .آن لحظه شاهکار
بود .به نظر میرسید اگر بازی بیشتر هم ادامه پیدا
میکرد ،پاریسیها نمیتوانستند نویر را مغلوب
کنند .کاپیتان بایرنمونیخ شایسته باالی سر بردن
جام بود.

ترکیبی از بزرگان

هانسی فیک و توماس توخل ،هر دو مربی
تصمیم گرفتند هرچه نیرو داشتند از همان ابتدای
بازی به میدان بفرستند ،چراکه همانطور که توخل
گفت ،تیمی که گل اول را میزد شانس بیشتری
برای پیروزی داشت .کیلور ناواس بهبود پیدا کرد و به
دروازه برگشت اما مارکو وراتی همچنان نیمکتنشین
بود .عملکرد خوب ناوای در نیمه نخست نشان داد
حضورش در ترکیب پررنگ بوده .در طرف مقابل
فلیک هم کینگزلی کومن را درون ترکیب قرار داد
و ژروم بواتنگ را بهعنوان زوج داوید آالبا به میدان
فرستاد .کومن میتوانست نیمه اول یک پنالتی برای
تیمش بگیرد اما بواتنگ مصدوم شد و زود بیرون رفت.
در مجموع هر دو تیم تالش کردند با تمام قوا زودتر
از حریف به گل برسند که البته نیمه دوم این اتفاق
برای بایرن رخ داد.

شماره 3032

قهرمان اروپا

موقعیتها تعیینکننده است و ناخودآگاه کمی
احتیاط در دستور کار قرار میگیرد .این اتفاق با
وجود حرفهای مربیان که میگویند رویهشان را
تغییر نخواهند داد ،رخ میدهد .فرم پاریسیها در
ابتدای بازی خیلی خوب بود ،نه فضای خاصی به
رقیب دادند و نه عقب نشستند .در سمت مقابل
حمالت پراکندهای داشتند و حتی  ۲یا  ۳گل
میتوانستند بزنند اما نیمه دوم وضعیت فرق کرد و
این بایرن بود که تالش کرد فشار را حفظ کند .در
نهایت هم آنها برخالف پاریسنژرمن به نتیجهای
که میخواستند رسیدند .این یک نبرد حمله مقابل
حمله بود اما با استراتژی و در مواقعی خاص ،نه
بیمهابا.
فرصت بازیکنان بزرگ

با وجود اینکه مهاجمان بزرگ این فصل هم
لحظات بزرگی داشتهاند و گلهای مهمی زدهاند اما

فرصتهای بزرگی را هم از دست دادهاند .در فینال
لیسبون ،چرخش و ضربه روبرت لواندوفسکی با
بدشانسی او به تیر دروازه برخورد کرد .یک فرصت
دیگر هم داشت که توپ درست به جایی رفت که
ناواس حضور داشت .در سمت مقابل نیمار عالی
شروع کرد و اولین فرصت خوب بازی را داشت
که مقابل مانوئل نویر کم آورد و در موقعیت
تکبهتک آن را از دست داد .کیلیان امباپه زوج
او هم از اشتباه دفاع بایرن نتوانست استفاده کند
و ضربه آرامش درون دستان نویر آرام گرفت.
آنخل دیماریا هم در موقعیتی بسیار خوب توپ
را به آسمان فرستاد .مثلث خط حمله پاریسیها
بهراحتی میتوانستند نتیجه را به شکل دیگری رقم
بزنند .نکته عجیب اینکه مائورو ایکاردی میتوانست
در این لحظات کمکحال پاریسنژرمن باشد اما
اص ً
ال به میدان نرفت.

تاج و تخت اروپا از لیورپول به بایرنمونیخ
رسید .فینالیستهای لیگ قهرمانان یکی  ۲۴سال
قبل یک جام اروپایی گرفته بود و دیگری  ۷سال
پیش در ومبلی اما نمیتوانیم بگوییم پاریسنژرمن
برای قهرمانی شایستهتر از بایرن بوده .بایرنیها در
طول فصل شایستگیشان را ثابت کردند و همه
بازیهایشان را بردند ،آنهم با گلهای زیاد .حتی
یک کارشناس هم پیدا نمیشود که از کاری که
هانسی فلیک در این فصل کرده ایرادی بگیرد.
آنها حاال  ۶قهرمانی در لیگ قهرمانان دارند و
سهگانه بردهاند .به نظر میرسد فصل آینده ،فصلی
متفاوت برای بایرن خواهد بود ،چراکه خیلی زود
لیگها برمیگردند و بایرن هم با حفظ همین تیم
و با اضافه شدن برخی ستارهها مثل لروی سانه
از چیزی که االن هست ،قدرتمندتر هم خواهد
شد .پس منتظر ادامه سلطنت باواریاییها در اروپا
باشید.

بار بیکفایتی «بارتومئو» روی ستارهها
این روزها همه ما فکر میکنیم که بحران کنونی باشگاه بارسلونا
تقصیر هیأت مدیره بیکفایتی است که  ۲۵۰میلیون یورو پول را
صرف خرید بازیکنانی مانند عثمان دمبله و فیلیپه کوتینیو کرد،
ارنستو والورده را درست وسط فصل و زمانی که تیم صدرنشین بود،
برکنار کرد ،بیتوجهیاش به تیم دوم باشگاه ،آن را به دسته سوم
فرستاد و با سیاستها و استراتژیهای اشتباهش در حوزه نقل و
انتقاالت ،کلی ضرر به باشگاه زد اما نه ،ظاهرا ً ما در اشتباه بودهایم.
مقصر این بحران جرارد پیکه ،لوئیس سوارس ،جوردی آلبا و سرخیو
بوسکتس هستند .آنها هستند که باید به خاطر بیکفایتیشان بروند،
نه خوسپ ماریا بارتومئو ،رئیسی که با همه فشاری که روی او بعد
از باخت  ۲-۸مقابل بایرن مونیخ وارد شد گفت استعفا در این مقطع
غیرمسئوالنه است در حالی که همه هواداران و اعضای باشگاه خواهان
برگزاری هرچه زودتر انتخاباتات برای تعیین رئیس جدید بودند.
بارتومئو اما نه تنها حاضر به استعفا نشد بلکه با انداختن تقصیرها
به گردن برخی از بازیکنان ،بیش از پیش سعی در توجیه جلوه دادن
ماندنش در نوکمپ داشت .او در نشست خبریاش گفت« :اکنون
زمان وداع با تعدادی از آن بازیکنانی است که باشگاه ما را به بهترین
باشگاه دنیا تبدیل کردند .نمیخواهم درباره کسی بد حرف بزنم اما

االن دیگر وقت آن رسیده است که با تعدادی از این بازیکنان که
همه افتخارات را بردهاند وداع کنیم ».اینطور باشد باید پیکه را جزو
اخراجیهای مورد نظر بارتومئو بدانیم .به هر حال او هر جامی که
در فوتبال امکانپذیر بوده را برده است .سوارس هم که سومین گلزن
برتر تاریخ باشگاه بارسلونا است و سرخیو بوسکتس هم آنقدر در
پست خودش خوب بوده است که کسی نتواند او را بازیکنی کمافتخار
قلمداد کند .درست است که بوسکتس در  ۱۲ماه گذشته دچار افتی
محسوس شده است ،سوارس اولین نفری است که باید اعتراف کند
در فصول پایانی دوران بازیاش قرار دارد و پیکه هم در مصاحبهاش
بعد از باخت مقابل بایرن مونیخ گفت اگر مردم فکر میکنند که با
رفتن او وضعیت بارسلونا درست میشود ،خواهد رفت اما قربانی کردن
آنها شرمآور به نظر میرسد و این کاری بود که بارتومئو انجام داد .او
فقط نام این بازیکنان را به زبان نیاورد ،گفت« :بحرانی که بارسلونا
درگیرش شده است ،یک بحران اقتصادی یا اجتماعی نیست بلکه یک
بحران ورزشی است .یکسری بازیکنان خاص هستند که میدانند دیگر
قرار نیست در این تیم به کارشان ادامه دهند .آنها را بازیکن آزاد اعالم
کنیم؟ همه گزینهها قابل بررسی هستند».
لیست نفراتی که بارتومئو به عنوان بازیکنان غیرقابل فروش ارائه

کرد هم تعجبآور بود .فرنکی دیونگ ،کلمن لنگله و آنتوان گریزمان.
در استحقاق این سه نفر برای دریافت فرصتی دیگر برای اثبات
تواناییهایشان در بارسلونا شکی نیست اما بارتومئو برچه اساس
نلسون سمدویی که بایرن مونیخیها جمعه هفته پیش او را نابود
کردند را در حد بارسلونا و شایسته ماندن دانست؟ همینطور دمبله؟
اگر شما رئیس بارسلونا بودید ،برای رد کردن گرانترین بازیکن
ناکارآمد تاریخ این باشگاه به پیشنهادها گوش نمیکردید؟

اولین خروجی بارسلونا مشخص شد

مراسم توپ طالی امسال برگزار می شود؟

رضا صالحی

یک انتقال در رم این هفته قطعی می شود
پدرو به ایتالیا سفر کرد و مذاکراتش را با
باشگاه رم ادامه داد ،اما وینگر باتجربه پیشین
بارسلونا و چلسی هنوز قراردادی امضا نکرده.
رسانههای ایتالیایی خبر از عقد قرارداد ۲
ساله بین پدرو و باشگاه رم دادهاند .در حال حاضر
پدرو بعد از مصدومیت فینال جامحذفی مصدوم
است و شاید بازگشتش به میادین تا یک ماه دیگر
هم به طول بینجامد .همین امر هم دلیلی برای
طوالنی شدن مذاکرات بین طرفین شده است .با
این حال گفته میشود او همین هفته قراردادش
را امضا خواهد کرد.
اولین خروجی بارسا مشخص شد
رادیو کاتالونیا اعالم کرد کومان در تماسی
تلفنی به لوئیس سوارز گفته است که برای خود
به دنبال تیمی جدید باشد.
ستاره سابق لیورپول یک سال دیگر با بارسلونا
قرارداد دارد ،اما قراردادش بندی دارد که به او اجازه
میدهد یک سال دیگر هم در نوکمپ بماند .گویا
این بند در صورت حضور سوارز در تعداد مشخصی
از بازیهای فصل آینده بارسلونا فعال میشود و به
همین دلیل هم کومان میخواهد قبل از آغاز فصل
جدید سوارز از لیست بازیکنانش خارج شود .این در
حالی است که این بازیکن ملیپوش خود خواهان
ماندن است.
ترکیه یا آمریکا مقصد بعدی یاغی ایتالیایی
ماریو بالوتلی مهاجم ایتالیایی برشا که در
فصل اخیر در رقابتهای سریآ پیراهن برشا را
برتن کرد به لیگ آمریکا یا ترکیه خواهد رفت.
نشریه «کوریره دلو اسپورت» خبر داد،
لسآنجلس گلکسی آمریکا یا بشیکتاش ترکیه
تیمهایی هستند که میتوانند مقصد نهایی یاغی
ایتالیایی باشند.
مراسم توپ طالی امسال برگزار می شود؟
قبل از آغاز مراحل حذفی لیگ قهرمانان بود
که نشریه فرانس فوتبال در خبری عجیب اعالم
کرد مراسم توپ طالی امسال برگزار نمی شود و
به دلیل وقفه ایجاد شده و شیوع ویروس کرونا ،این
جایزه در سال  2020به کسی تعلق نمی گیرد.
این خبر از همان ابتدا انتقادات زیادی را به همراه
داشت و برخی معتقد بودند چون لیونل مسی و
کریستیانمو رونالدو امسال شانس چندانی برای
دریافت جایزه ندارند چنین تصمیمی گرفته شده
است.
اما سایت بلیچر ریپورت کمپینی به راه
انداخته و قصد جمع کردن امضا از سوی هواداران
فوتبال برای برگزاری این مراسم و انتخاب بهترین
بازیکن را دارد .این نشریه ساعتی قبل خبر از
امضای بیش از  100هزار نفر برای راضی کردن
فرانس فوتبال داد و باید دید آیا نشریه فرانسوی
حاضر به تغییر برنامه خواهد بود یا خیر.
اولین تمرین رونالدو و یوونتوسی ها زیر
نطر پیرلو
دوران آغاز مجدد فوتبال برای یوونتوس پرفراز
و نشیب پیش رفت و اگرچه این تیم با اختالف یک
امتیازی موفق شد برای نهمین سال پیاپی اسکودتو
را فتح کند ،اما در لیگ قهرمانان اتفاق همیشگی
تکرار شد و این بار بیانکونری در مرحله یک هشتم
با شکست مقابل لیون با این رقابت ها وداع کرد.
این شکست باعث تغییر و تحوالت فراوانی
در یوونتوس شد و مائوریتسیو ساری تنها بعد از
یک فصل نیمکت این تیم را ترک کرد .علیرغم
مطرح شدن اسامی نامدار و فراوان ،در کمال تعجب
این آندره پیرلو بود که به عنوان سرمربی جدید
انتخاب شد و حضور او بدون حتی یک بازی تجربه
سرمربیگری ،انتقاداتی را نیز به همراه داشت.
اما به هر حال فصل جدید برای یوونتوس از
امروز کلید خورد .پیرلو و دیگر اعضای کادر فنی در
کمپ تمرینی حاضر شدند و در ادامه نوبت ستاره
های بزرگ این تیم از جمله کریستیانو رونالدو و
جیجی بوفون بود .رویای قهرمانی در لیگ قهرمانان
با لباس یوونتوس هنوز بعد از دو فصل برای رونالدو
محقق نشده و او امیدوار است این بار با پیرلو این
اتفاق رخ دهد.
کلوپ یک رقیب جدید برای نیمکت
آلمان پیدا کرد
نشریه بیلد در گزارشی فلیک را بهترین گزینه
برای هدایت تیم ملی آلمان در سالهای آتی می
داند .اگر یواخیم لوو بعد از جام جهانی 2022
قرارداد خود را تمدید نکند ،فوتبال آلمان تاکنون
فقط به رویای جانشینی یورگن کلوپ امیدوار بود،
اما حاال هانسی فلیک می تواند عهده دار این سمت
شود.
بسیاری در آلمان معتقدند در جام جهانی
 2014نیز هانسی فلیک نقشی مهم در قهرمانی
تیم ملی این کشور ایفا کرد و مغر متفکر یوواخیم
لوو بود .او در حال حاضر در بایرن با استخوان بندی
اصلی تیم ملی یعنی جاشوا کیمیچ ،نیکالس سوله،
سرژ گناربری ،مانوئل نویر ،لئون گورتزکا و لروی
سانه کار می کند و این نیز می تواند یک نکته
مهم دیر در واگذاری این پست به فلیک لقب گیرد.
البته یورگن کلوپ نیز عملکرد فوق العاده ای
در لیورپول داشته و می تواند گزینه مناسبی باشد،
اما در صورت تمایل او به ادامه کار در لیورپول دیگر
در فوتبال آلمان جای نگرانی وجود ندارد.
رفتار زیبای نیمار بعد از اشک های
سوزناک
در سومین فصل حضور نیمار در پاری سن
ژرمن این تیم برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانان
راه یافت و فاصله ای تا کسب این عنوان ارزشمند
نداشت ،اما پی اس جی در شبی که موقعیت های
خوبی را از دست داد ،در نهایت با یک گل مغلوب
بایرن مونیخ شد.نیمار در پایان بازی به شدت از این
شکست ناراحت شده و اشک های او روی نیمکت و
هنگام اهدای مدال سوژه عکاسان حاضر در لیسبون
شد .ستاره برزیلی به قدری ناراحت بود که هانسی
فلیک و برخی بازیکنان بایرن جشن قهرمانی را رها
کرده و برای لحظاتی به او دلداری می داند.اما در
رختکن نیمار با جمال موالسیا ،بازیکن جوان بایرن
مونیخ عکسی به یادگار اندخته و در مقابل دوربین
ها لبخند زده است که این رفتار او حتی بعد از
تحمل این شکست تلخ و اشک های دقایقی قبل،
به شدت مورد تحسین کاربران قرار گرفته است.
موالسیا با لباس قهرمانی بایرن م ونیخ از نیمار
درخواست عکس یادگاری کرده و به نظر گرانقیمت
ترین بازیکن تاریخ فوتبال با روی خوش به
درخواست این بازیکن جوان پاسخ مثبت داده است.

