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اخبار
ستاره هلندی لیورپول به بارسلونا
نزدیک تر شد

جورجینیو واینالدوم یکی از گزینه های
درخواستی رونالد کومان از باشگاه بارسلوناست.
مرد هلندی که ایوان راکیتیچ و آرتورو ویدال
را در فهرست مازاد خود قرارداده ،معتقد است
واینالدوم می توان بازیکنی مناسب برای ایده
های او در بارسا باشد.
واینالدوم تا ژوئن  2021با لیورپول قرارداد
دارد و هنوز خبری از تمدید قرارداد نیست .او
 89دقیقه برای قرمزها در سوپرکاپ انگلیس
مقابل آرسنال بازی کرد و سپس حاضر نشد در
مورد شایعات جدایی اش صحبت کند.
یورگن کلوپ نیز در نشست خبری قبل از
این بازی پاسخ مشابهی داده بود و گفت که این
مساله ای بین واینالدوم و باشگاه است و نمی
خواهد در موردش حرف بزند.
واینالدوم که از سال  2016برای لیورپول
بازی می کند ،می داند که با ورود احتمالی تیاگو
آلکانتارا نقش اصلی خود در تیم را از دست
خواهد داد و باشگاه انگلیسی هم می تواند با
فروش این بازیکن به بارسا ،بخشی از هزینه
جذب تیاگو را فراهم کند.
بارسلونا با علم به این موضوع مذاکرات
با ستاره هلندی را پیش می برد و گفته می
شود دو طرف پیشرفت های قابل توجهی نیز
داشته اند و واینالدوم حاال نزدیک تر از گذشته
به باشگاه کاتاالن است.
مدیر برنامه های واینالدوم نیز در مصاحبه
اخیر خود حاضر نشد مذاکرات با بارسا را تکذیب
کند ولی همه چیز را به باشگاه لیورپول وابسته
دانست.
نام واینالدوم تا به امروز برای هواداران بارسا
یادآور یک خاطره تلخ است .او در برتری 0-4
تاریخی سال گذشته لیورپول بر بارسا ،زننده دو
گل تیمش بود.
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مسی -بارسا؛ دوراهی خودخواهی یا وفاداری!
آریا فاطمی مقدم

کابوس بزرگ بعد از سالها به سراغ هواداران
بارسلونا آمده و به نظر می رسد دیگر باید افسانه
لیونل مسی در این باشگاه را تمام شده توصیف
کرد .کاسه صبر ستاره آرژانتینی دیگر لبریز شده
و او خواسته اش را تمام و کمال به گوش باشگاه
رسانده است؛ جدایی.
شاید در شرایط عادی چنین تصمیمی خیلی
هم عجیب نباشد .دوران حضور هر ستاره ای در
یک باشگاه بزرگ هم باالخره به پایان می رسد و
هواداران بارسلونا دیر یا زود با این حقیقت مواجه
می شدند ،اما شاید لیونل مسی بدترین مقطع
ممکن را برای جدایی از باشگاه انتخاب کرد.
به نظر می رسد ناکامی های مکرر سال های
اخیر در لیگ قهرمانان ،استخدام سرمربی های بی
کیفیت ،بازیکنان ناکارآمد و صدور مجوز جدایی
فوق ستاره ای مانند نیمار دیگر باعث کالفگی و
خستگی لیونل مسی شده است.
تردیدی نیست که لیونل مسی بهترین بازیکن
تاریخ بارسلوناست و او در سالهای اخیر بهترین
خاطرات ممکن را برای آنها رقم زده است .گلزنی
های متوالی در ال کالسیکو ،تکنیکی جادویی و
شم و هوش گلزنی غیرقابل توصیف ،او را تبدیل
به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ (اگر نگوییم
بهترین) کرده است .در واقع او به نوعی دین خود
را به باشگاه ادا کرده و قصد جدایی دارد ،اما شاید
حاال فرصت مناسبی برای این تصمیم نباشد ،آنهم
در روزهایی که بلوگرانا بیشتر از همیشه به لیونل
مسی نیاز دارد.
داستان لیونل مسی و بارسلونا شاید متفاوت
از دیگران باشد .کارلس رکساچ روایت می کند
علیرغم مخالفت باشگاه ،قرارداد این بازیکن روی
یک دستمال کاغذی بسته شد و در واقع ریسک
این باشگاه اسپانیایی بود که باعث شد لیونل مسی
به همه این افتخارات دست پیدا کند.

بیایید یک بار دیگر شرایط را با هم مرور
کنیم؛ بارسلونا بی شک در بدترین مقطع  ۱۵سال
اخیرش قرار دارد .آنها بعد از مدت ها یک فصل
را بدون جام تمام کردند و شکست  ۸-۲مقابل
بایرن مونیخ هیمنه این باشگاه را در هم شکست.
در جریان این باخت تاریخی ،لیونل مسی بی شک
یکی از بدترین بازیکنان زمین بود و نتوانست در
این موقعیت دشوار گره از کار تیمش باز کند.
پس شاید بتوان بخشی از ناکامی های بارسلونا
را نیز به علت افت لیونل مسی دانست .بارها در
تحلیل های فنی عنوان شده بر خالف دیگر تیم
های بزرگ اروپایی ،او و لوییس سوارز هیچ نقشی
در پرس از جلو ایفا نمی کنند و در واقع بارسلونا
عمال هنگام دفاع کردن  ۹نفره است .برای پی بردن
به اهمیت این نقش باید بدانیم هانسی فلیک،
سرمربی بایرن مونیخ پیش از دیدار فینال لیگ
قهرمانان به تمجید از رابرت لواندوفسکی و تالش
بی اندازه او برای تحت فشار گذاشتن مدافعان و
هافبک های حریف سخن گفت.

یوویچ راهی صربستان شد

لوکا یوویچ ستاره  22ساله رئال مادرید
باالخره مجوز حضور در تیم ملی صربستان را
پیدا کرد.
یوویچ که پس از یک سال به تیم ملی
کشورش دعوت شده بود ،به دلیل احتمال
رفتن به قرنطینه پس از بازگشت به اسپانیا
نتوانسته بود به اردوی صربستان ملحق شود ولی
پس از رایزنی ها و توافق باشگاه رئال مادرید
و فدراسیون فوتبال صربستان ،قرار شد یوویچ
امروز راهی کشورش شده و پس از بازگشت نیز
به قرنطینه نخواهد رفت .به این ترتیب او امروز
در اولین تمرین پیش فصل رئال غایب خواهد
بود و یک هفته در اختیار زیدان نیست.
آخرین بار او سپتامبر  21019بود که به
تیم ملی کشورش دعوت شده بود و سه دقیقه
برابر پرتغال بازی کرد .او در بازی دوم به دلیل
مصدومیت غایب بود و این شائبه ایجاد شد که
عمدا خودش را مصدومیت زده تا بتواند در بازی
بعدی رئال بدون خستگی به میدان برود .به
همین دلیل او دیگر به تیم ملی کشورش دعوت
نشد.
یوویچ در اولین فصل حضورش در رئال
ناامیدکننده ظاهر شد و تنها توانست سه گل
به ثمر برساند .باید دید فصل پیش رو او ارزش
هایش را اثبات خواهد کرد یا خیر.

قطعی؛ نیمار هم از دست بارسلونا پرید

فوق ستاره برزیلی در مصاحبه با مجله
اختصاصی پی اس جی تایید کرد که فصل بعد
نیز در این باشگاه خواهد ماند.
نیمار یک سال دیگر در پی اس جی می
ماند و او رسما این را در مصاحبه با شبکه باشگاه
اعالم کرد .فوق ستاره برزیلی که سال گذشته
در چنین روزهایی سخت در تالش برای جدایی
بود و می خواست به بارسلونا برگردد ،در نهایت
با مانع تراشی های باشگاه پاریسی ماندنی شد و
حاال از این بابت خوشحال است.
نیمار فصل بسیار خوبی را با پی اس جی
پشت سر گذاشت و باشگاه پاریسی به لطف
نمایش های درخشان او ضمن فتح تمامی جام
های داخلی به فینال لیگ قهرمانان نیز رفت ولی
با یک گل به بایرن مونیخ باخت .نیمار بسیار
باانگیزه است تا یک بار دیگر با پی اس جی
فینال لیگ قهرمانان را تجربه کند.
این روزها که بارسلونا در اوج بحران است
و صحبت از جدایی لیونل مسی مطرح می شود،
نیمار در مصاحبه با مجله اختصاصی پی اس جی
گفت«:فصل بعد در پی اس جی می مانم .هدفم
تجربه یک فینال دیگر در لیگ قهرمانان است اما
این بار باید برنده شویم .می خواهم نامم را در
تاریخ پی اس جی ماندگار کنم و پروژه باشگاه
نیز یک پروژه موفق و جاه طلبانه است .ما امسال
نشان دادیم که در مسیر درستی قرار داریم».
قرارداد نیمار با پی اس جی تا 2022
اعتبار دارد ولی طبق ادعای منابع فرانسوی،
احتمال تمدید آن بسیار باالست تا به این ترتیب
امیدهای اندک بارسا برای بازگرداندن نیمار هم
از بین برود.

ایموبیله با التزیو قراداد 5ساله بست

بر اساس اعالم رسمی باشگاه التزیو چیرو
ایموبیله قرارداد خود با این تیم را تا پنج سال
دیگر تمدید کرده .استفانو دی مارتینو مدیر
ورزشی التزیو در مقابل دوربین خبرنگاران
قرار گرفت و با اعالم این خبر گفت ایموبیله تا
پنج سال دیگر بازیکن التزیو است.مدیر ورزشی
التزیو گفت « :خبر امروز این است که چیرو
ایموبیله قراردادش را تا سال  2025یعنی پنج
سال دیگر تمدید کرده .چیرو انتخابی حرفه ای
کرد و نشان داد التزیو را خانواده خود میداند».
دی مارتینیو در ادامه گفت « :خبر امضای
این قرارداد ساعاتی پیش به دست ما رسید و می
خواستیم آن را فورا ً اعالم کنیم .این خبر برای ما
بسیار مهم است چرا که مهمترین تیمهای دنیا
به دنبال جذب ایموبیله بودند چرا که او فاتح
کفش طال است».
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لیونل مسی در سالهای اخیر در بازی های
بزرگ کمتر اثربخش بوده است .شاید کسی آخرین
نمایش درخشان او در ال کالسیکو مقابل رئال
مادرید را در ذهن نداشته باشد و در پیچ های
سرنوشت ساز ،لیونل مسی عملکرد چندان مناسبی
نداشته است.
شب بازگشت تاریخی برابر پاری سن ژرمن
اگرچه با درخشش نیمار و نقش آفرینی او در به ثمر
رسیدن  ۳گل در دقایقی کوتاه رقم خورد ،اما تصویری
حماسی و افسانه ای از لیونل مسی نماد این بازگشت
شد و برخی رسانه ها این شرایط را یکی از دالیل اصلی
تصمیم نیمار به جدایی دانستند.
در دیدارهای بزرگ برابر رم و لیورپول ،لیونل
مسی نتوانست تیمش را در شرایط دشوار و بحرانی
نجات دهد و شاید مسابقه رفت نیمه نهایی سال
گذشته برابر لیورپول ،از آخرین بازی های درخشان
او در مقطعی حساس و تعیین کننده بود.
لیونل مسی بعد از شکست سنگین برابر
بایرن مونیخ ترجیح داد سکوت کند .بارها درچنین

شرایطی شاهد عذرخواهی ستاره های بزرگ از
نتیجه رخ داده و رنجش هواداران بوده ایم ،اما
کاپیتان بارسلونا واکنشی به این باخت عجیب نشان
نداد ،آنهم در شرایطی که یکی از بدترین بازی های
خود برای بارسلونا را ارائه کرد.
برخی نشریات نزدیک به لیونل مسی معتقدند
دلیل تمایل جدایی او از بارسلونا به این دلیل است
که این بازیکن حس می کند دیگر امکان فتح لیگ
قهرمانان و دریافت جایزه توپ طال در نوکمپ
وجود ندارد و او به دنبال پیوستن به یک پروژه
پیشرفته و برنده است.
اما نباید فراموش کرد اتفاقا این بیشترین
زمانیست که بارسلونای زخم خورده به لیونل مسی
نیاز دارد .در واقع بازیکنان بزرگی مانند فرانچسکو
توتی ،استیون جرارد ،خاویر زانتی و بسیاری دیگر
هم می توانستند برای فتح عناوین تیمی و فردی
بیشتر باشگاه های خود را ترک کنند ،اما آنها
تصمیم به ماندن و جاودانه شدن گرفتند.
اصرار لیونل مسی به جدایی رایگان هم یک
مسئله سوال برانگیز دیگر است .بارسلونا می تواند
با پول فروش این بازیکن چند جانشین مناسب
برای او جذب کند ،اما انگار درگیری حقوقی و به
نوعی روکم کنی مدیران بارسا در اولویت اول برای
لیونل مسی قرار گرفته و او حتی تمایل چندانی به
مذاکره هم نشان نداده است .این درگیری حقوقی
باشگاه های خواهان مسی را در موقعیت دست باال
قرار داده و اجازه بهره وری حداکثری از فروش او را
از بارسلونا می گیرد.
هر اتفاقی هم رخ بدهد ،بی شک لیونل مسی
مهم ترین و تاثیرگذارترین ستاره تاریخ بارسلونا تا ابد
خواهد بود .بسیاری از هواداران در دنیا به خاطر نام او
ترکیب آبی اناری را به عنوان رنگ مورد عالقه شان
برگزیده اند و انکار نام لیونل مسی در تاریخ فوتبال
غیرممکن خواهد بود .حتی اگر این خداحافظی تلخ
سکانس پایانی داستان او و بارسلونا باشد.

نوکمپ برای لئو کوچک شد

تالش بیهوده بارسلونا؛ مسی به  10دلیل نمی ماند

هرچند سران بارسا این روزها سخت در تالش برای ماندنی
کردن مسی هستند ولی آنها از  2ماه پیش می دانند که جدایی این
فوق ستاره قطعی است.
لیونل مسی در فصلی که گذشت ،در خیلی از بازی ها با سری پایین
و بدون اینکه تمایلی برای حضور در میکسدزون داشته باشد راهی رختکن
شد .این شرایط حتی در مواقعی که بارسا بازی های خود را پیروز شده
بود نیز وجود داشت .فوق ستاره آرژانتینی در طول فصل دالیل کافی برای
تصمیم به ترک بارسلونا را پیدا کرد و در نهایت به این قطعیت رسید که
زمان جدایی فرا رسیده است.هر چه از فصل سپری شد ،مسی بیشتر
اطمینان یافت که باید روی ایده ترک نوکمپ به شکلی جدی تر فکر کند
و در نهایت هفته گذشته با ارسال یک بورفکس رسمی به باشگاه بارسلونا،
همه را در عمل انجام شده قرار داد .او روز گذشته در تست کرونای
بارسلونا هم شرکت نکرد تا عمال نشان دهد که تصمیم به جدایی او قطعی
است و دیگر حتی در تمرینات نیز حاضر نخواهد شد.مسی برای این
جدایی ،دالیلی قانونی و نیز ورزشی دارد .او یک پروژه برنده می خواهد تا
در آن هم بتواند به فتح افتخارات فردی خود ادامه دهد و هم بتواند پس از
سال ها قهرمانی چمپیونزلیگ را تجربه کند .مسی در  33سالگی همچنان
یک فوتبالیست جاه طلب است و به این حس رسیده است که بارسلونا
نمی تواند پاسخگوی این جاه طلبی بزرگش باشد .همچنین مسی تصمیم

به جدایی خود را رسمی کرده چرا که معتقد است قانون نیز به وی چنین
اجازه ای را می دهد .از نظر مسی قراردادش با بارسا پایان یافته است و
باشگاه نمی تواند مانع جدایی او شود.
در زیر به بررسی  10دلیل عمده مسی برای جدایی از بارسا
می پردازیم:
دالیل قانونی

مسی اعتقاد دارد که با توجه به طوالنی شدن فصل ،بند فسخ
اختیاری او  10ژوئن منقضی نشده و او می تواند همچنان با اختیار خود
قراردادش را فسخ کند .مسی معتقد است که بر اساس یک تبصره در
قراردادش ،چنانچه قصد فسخ در همین تابستان را داشته باشد ،رقم فسخ
 700میلیون یورویی او فاقد اعتبار خواهد بود و باشگاه خواهان او موظف
به پرداخت چنین مبلغی نیست .جوزپ ماریا بارتومئو رئیس باشگاه سال
گذشته در چنین روزهایی و در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که مسی
اگر قصد جدایی داشته باشد ،می تواند این کار را انجام دهد و مانع قانونی
برای او وجود نخواهد داشت .باشگاه هم برای وی مشکل تراشی نخواهد
کرد.
دالیل ورزشی

پروژه بارسلونا جاه طلبانه نیست .چندین سال است که بارسا
ادعای این را دارد که تیمی برای فتح تمام جام هاست ولی در عمل

چیز دیگری ثابت شده است .مسی آینده خوبی برای بارسا متصور
نیست و یک چالش جدید و بزرگ را می خواهد .او از این می ترسد
که سال پیش رو هم دستش از افتخارات فردی و تیمی کوتاه بماند.
اخراج ارنستو والورده از بارسا هنوز برای مسی قابل هضم نیست.
او معتقد است هم شیوه و هم زمان برکناری درست نبوده است.
مشکالت مسی با مدیریت باشگاه غیر قابل انکار است .سال گذشته
مسی بحران هایی چون کاهش دستمزد و نیز قضیه بارساگیت را
پشت سر گذاشت که بر اختالفاتش با مدیریت افزود .او از دو ماه
پیش اطالع داده بود که قضیه جدایی جدی است.اختالف با مدیریت
ورزشی باشگاه به خصوص اریک ابیدال که منجر به درگیری رسانه ای
علنی این دو شد .مسی از اظهارات آبیدال که مدعی شده بود رختکن
بارسا در اخراج ارنستو والورده نقش داشت ،به قدری خشمگین شد
که در اینستاگرام خود واکنش تندی نشان داد .رابطه این دو دیگر
هرگز خوب نشد .ابیدال نیز اخیرا از سمت خود کنار رفت .مسی
معتقد است که در بارسا برای توصیه های او ارزشی قائل نیستند .او از
اینکه برای نظراتش اهمیت قائل نمی شوند ،عصبانی است .به خصوص
نظراتش در مورد اهمیت دادن بیشتر به آکادمی باشگاه.مسی معتقد
است که دوران حضور او در بارسا تمام شده و زمان آن است تا فرصت
در اختیار نسل جدید گذاشته شود.

شماره 3034

اخبار
این جام دیگر نمی افتد

کمتر از یک ماه بین اولین و دومین قهرمانی
آرسنال با میکل آرتتا فاصله بود .توپچیها این
روزها خاطرات خوبی از ومبلی دارند و در
این ورزشگاه بعد از شکست منچسترسیتی و
چلسی و قهرمانی در جام حذفی ،لیورپول را
هم در ضربات پنالتی بردند تا به شانزدهمین
جام خیریه خودشان برسند .پس از گل زیبای
اوبامیانگ ،لیورپول تالش زیادی کرد تا توسط
میامینو بازی را به تساوی بکشاند ،اما یک ضربه
پنالتی از بروستر که به تیر دروازه برخورد کرد
کافی بود تا در نهایت آرسنال قهرمان شود.
نکاتی از دیداری که با خوشحالی آرسنالیها و
ناراحتی لیورپولیها تمام شد را بررسی خواهیم
کرد.
آقای ومبلی

اینکه لیورپول را حریفی بنامیم که مورد
عالقه پیرامریک اوبامیانگ نیست ،پیش از دیدار
جام خیریه بیراه نبود .با این حال در ومبلی
دوباره اوبا نشان داد راه گلزنی را خوب بلد
است .شوت تماشایی به گوشه دروازه آلیسون
که لیورپول را در کل بازی به دردسر انداخت تا
گل تساوی را بزند .اوبامیانگ حاال مرد محبوب
توپچیهاست و هواداران منتظرند قراردادش را
تمدید کند .ستاره گابنی در  ۳بازی آخرش در
ومبلی گل زده ۵ .گل تنها در  ۴۲روز و رسیدن
به رکورد گلزنی الکسیس سانچس با پیراهن
آرسنال در این ورزشگاه .مقابل لیورپول هم که
پیش از این بازی نه گل زده بود و نه پاسگل
داده بود ،طلسمشکنی کرد .عالوه بر اینکه گل
زد ،آخرین پنالتی را هم تبدیل به گل کرد .حاال
میتوان گفت اوبامیانگ «آقای ومبلی» است.
جامی که دیگر نمیافتد

افتادن جام قهرمانی در جام حذفی از دست
پیرامریک اوبامیانگ یکی از سوژههای خاص و
جالب دنیای فوتبال بود .اتفاقی که البته به نظر
میرسید کاپیتان آرسنال عمدا ً برای خنده انجام
داده است .با این حال آرسنال با آرتتا قرار است
به جام گرفتن عادت کند و دیگر هیچ جامی
از دست کاپیتان نمیافتد .آرسنال در  ۴بازی
آخر جام خیریه که حاضر بوده رقبای خودش
که منچسترسیتی ،چلسی ( ۲مرتبه) و لیورپول
بوده را برده و قهرمان شده .هر  ۴مرتبه هم رقبا
قهرمان لیگ بودند و آنها قهرمان جام حذفی.
حاال با  ۱۶قهرمانی دومین تیم پرافتخار
جام خیریه هستند .اگرچه حسرت قهرمانیشان
در لیگ برتر از  ۱۶سال هم گذر کرده ،ولی
از جام گرفتن دور نمیشوند .شاید زمان ببرد
تا دوباره در لیگ برتر مدعی باشند ،اما حداقل
اینکه آرسنال در رقابتهای حذفی یک مدعی
همیشگی برای قهرمانی هستند .آرتتا خوب یاد
گرفته چطور مقابل تیمهایی که مهرههای بهتری
برای بازی هجومی در اختیار دارند مقابله کند.
بعد از شکست منچستریونایتد و لیورپول
در لیگ برتر و منچسترسیتی و چلسی در جام
حذفی ،در جام خیریه هم با همین فرمول به یک
برد ارزشمند رسیدند .شاید با همین فرمول هم
فصل آینده در لیگ برتر باالی جدولی باشند.
حاال آرتتا همان مربی خوشفکری است که
هواداران آرسنال میتوانند بگویند به او اعتماد
دارند.

