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اخبار
پس از قهرمانی اروپا؛ گام بعدی بایرن
چیست؟

صبح روز بعد از قهرمانی ،حاالت روحی
توماس مولر ترکیب از سرخوشی ،ناباوری
و خستگی بود .او به اتلتیک گفت ”:عجب
ماجراجویی هیجان انگیزی .واقعا بسیار بسیار
زیبا بود ”.این مهاجم  ۳۰ساله مثل یک هوادار
عادی بایرن از پیروزی  ۰-۱و نزدیک تیمش
مقابل پاری سن ژرمن صحبت میکرد .و البته
خیلی هم دور از واقعیت نیست زیرا مولر خودش
هم از بزرگترین هواداران این تیم فوق العاده
است.
او در مصاحبه پس از بازی به  ZDFگفت:
”بازیکنان ما از باال تا پایین ،همگی یک مشت
دیوانه هستند و با همبستگی استثناییمان،
همیشه سعی میکنیم به هم کمک کنیم”.
مانوئل نویر که او هم یکی دیگر از  ۵بازیکن
با تجربه بایرن است که دومین قهرمانی اش
را در رقابت های اروپایی به دست آورده (
ژروم بواتنگ ،داوید آالبا و خاوی مارتینز در
قهرمانی سال  ۲۰۱۳حضور داشتند) ،مثل نویر
صحبتهای جالبی مطرح کرد .او گفت” :شاید
این بیشترین لذتی بود که از بازی کردن در یک
تیم بردم”.
یوشوا کیمیچ ،مدافع راست موقت بایرن،
که پاس گل را برای کینگزلی کومان ارسال کرد،
برخی از هم تیمیهایش را “برادر” خطاب کرد
که در کنارشان توانست این جام بزرگ را کسب
کند و رویایش را تحقق ببخشد.
صحبتهای بسیاری از خصوصیات
هانسی فلیک به عنوان یک سخنران عالی،
یک متخصص ساخت تیم و یک انسان خوش
اخالق که باعث میشود در تیم او همه احساس
ارزشمندی کنند و اینطور حس کنند که باشگاه
قدردان زحمتهایشان است ،تا به امروز مطرح
شده است .شب یکشنبه ،یک بار دیگر مشخص
شد که سرمربی  55ساله ،دقیقا در جایی که
نیکو کوواچ دچار مشکل شده بود ،تیم را به
موفقیت رساند :کل تیم برای رسیدن به هدف
مشترکشان یعنی سه گانه متحد شده بودند
و به هم دیگر ،چه داخل زمین و چه در خارج
زمین ،روحیه میدادند .مسئوالن باشگاه متوجه
شدند که لوکاس هرناندز ،مدافع  ۸۰میلیون
یورویی که هنوزنتوانسته رابطه نزدیکی با
بازیکنان برقرار کند ،از پر جنب و جوش ترین
افراد در جشنهای پس از سوت پایان بود.
فلیک به عنوان دستیار سابق لوو ،به خوبی
میدانست که یک روحیه تیمی خوب ،تفاوت
بین شکست و پیروزی را در این سطح تعیین
میکند .روحیه تیمی سوخت الزم برای تیم است
که بدون آن ،حتی یک ماشین پرتحرک و پرس
کنندهای مثل بایرن نمیتواند روان کار کند .در
جریان یورو  ،۲۰۱۲تیم ملی آلمان دچار طاعون
درگیری بازیکنان بایرن-دورتموند شده بود که
با یکدیگر میجنگیدند تا در ترکیب اصلی قرار
بگیرند .پس از حذف به شدت دردسر ساز مقابل
ایتالیا در نیمه نهایی یورو ،لوو و کادر فنی اش
برنامه تمرینات بسیار کاملی را آماده کردند که
با حضور تیم در کمپ باهیا در برزیل که متشکل
از خانه های ییالقی متعدد بود ،سطح کیفی تیم
به اوج رسید .پر مرته ساکر بعد از قهرمانی در
جام گفت ”:فکر نمیکنم بدون این برنامه ریزی
تمرینی میتوانستیم جام جهانی را کسب کنیم”.
بعد از برد مقابل بارسا و همینطور پیروزی بعدی
در روز یکشنبه ،فلیک دائما به کمپ زمستانی
تیم در دوحه قطر در ماه ژانویه اشاره داشت
که منبع الهام روحی تیم برای نتایج تقریبا بی
نقص در سال  ۲۵( ۲۰۲۰پیروزی و  ۱تساوی)
بوده است .او گفت ”:سختکوشی های ما در
دوحه و عزم بچهها برای اینکه در یک مسیر قرار
بگیرند ،باعث شد تا ما امسال به دستاوردهای
بزرگی برسیم”.خلق و خوی دوستانه دستیار
سابق کوواچ ،تاکتیکهای هجومی قابل قبول و
روند پیروزیهای توقف ناپذیر ،همگی در ساخت
روحیه تیمی بسیار قوی کمک زیادی کرد .ولی
تمام داستان روحیه تیمی نیست بلکه انگیزه
هم نقش بسیار مهمی ایفا میکند .یک منبع
نزدیک به بازیکنان گفت ”:پر انرژی بودن و پر
شور و حرارت بودن بازیکنان به موفقیت بایرن
کمک زیادی کرد .بقایای تیم ( ۲۰۱۳مولر ،نویر،
آالبا ،مارتینز) و همچنین چندین بازیکن متولد
اواسط دهه  -۹۰سرژ گنابری ،لئون گورتزکا،
نیکالس زوله و یوشوا کیمیچ -که جام اروپایی
کسب نکرده بودند ،در تیم حضور داشتند .گروه
اول بی تاب کسب دوباره جام بود و هفت سال
تالش آنها برای کسب جام ناکام مانده بود و
گروه دوم میدانستند که برای قرار گرفتن در
بین بازیکنان بزرگ ،باید چمپیونزلیگ را ببرند.
به محض اینکه عملکرد آنها در اواخر پاییز
رو به بهبود رفت تا وقتی که در بین مدعیان
قهرمانی قرار بگیرند ،این دو گروه برای رسیدن
به هدف مشترک ،خیلی خوب کنار هم قرار
گرفتند و هر کسی که در راهشان میآمد ،کنار
میزدند”.بر خالف تیم سال  ۲۰۰۱و  ۲۰۱۳که
برای کسب قهرمانی به شکستهای دردناک
فینالهای  ۱۹۹۹و  ۲۰۱۲نیاز داشتند ،این
تیم در اولین اقدام خود و به شکلی بی نظیر
به قهرمانی رسید .کیمیچ در این رابطه گفت:
”ما این احساس را داشتیم که شکست ناپذیر
هستیم ”.ولی در بایرن ،بردن تمام جامها تنها
میتواند پیش درآمد کسب دوباره تمام جامها
باشد .این حس به شکلی قوی وجود دارد که این
تازه شرو ِع کار یک تیم در حال رشد و پیشرفت
است که لروی سانه را هم فصل بعد در خط
حمله خود خواهد داشت .ولی برای قرار گرفتن
در بین بهترینهای اروپا ،بایرن در چند سال
پیش رو باید با دستاوردهای تاریخی خود رقابت
کند .جایگاه آنها در کتاب رکوردها قطعی شده
ولی برای اینکه آنها بتوانند بهترین بایرن تاریخ
لقب بگیرند ،باید به اولین تیم بایرن در دوران
مدرن تبدیل شوند که قهرمانیهای متعدد این
تیم در اواسط دهه هفتاد در زمان حضور فرانتس
بکنباوئر ،گرد مولر  ،سپ مایر و … .را تکرار
میکند.

ماجرای یک انتقال؛ چگونه فن دهبیک راهی یونایتد شد

بذرهای انتقال سرنوشت ساز دونی فن دهبیک
به منچستریونایتد در دو مکالمه حیاتی با فاصله
 15ماه از یکدیگر کاشته شد .در بهار  2019و
در حالی که آژاکس با حضور در نیمه نهایی لیگ
قهرمانان ،اروپا را مات و مبهوت کرده بود تمام قاره
چشم به بازیساز بلوندی دوختند که تاثیرگذاریاش
روی بازی مبتنی بر پاسکاری تیم ،بیشتر و بیشتر
میشد.
واقعیت این است که پیش از این ماجراجویی
قابل توجه اروپایی ،عالقه کمی به فن دهبیک وجود
داشت .برای یادآوری باید بگوییم که آژاکس در
یک هشتم لیگ قهرمانان رئال مادرید را شکست
داد و سپس در یک چهارم از سد یوونتوس گذشت.
رهبری خط میانی در پیروزی  1-4برابر مدافع
عنوان قهرمانی در سانتیاگو برنابئو ،بر عهده فن
دهبیک بود و سپس او در پیروزی  1-2در تورین
نیز گلزنی کرد .در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی
برابر تاتنهام ،فن دهبیک تنها گل بازی در پیروزی
 1-0را به ثمر رساند.
در حالی که تیم جوان و پرنشاط آژاکس
اروپا را محو جادوی خود کرده بود ،بیشتر شایعات
پیرامون ماتیس دی لیخت و فرانکی دی یونگ ،دو
هم تیمی فن دهبیک در تیم ملی هلند ،میگشت.
دی لیخت در تابستان  2019با قراردادی به ارزش
 63میلیون پوند به یوونتوس رفت و دی یونگ نیز
با  65میلیون پوند راهی بارسلونا شد.
در حالی که فن دهبیک در حال عذاب دادن
تاتنهام در ورزشگاه جدیدش بود ،رقابت برای
جذب او در بیرون از زمین آغاز شد .سه روز بعد
از آن دیدار نیمه نهایی در لندن ،نمایندگان او
به صورت جداگانه با رائول سانیِهی ،مدیر فوتبال
وقت آرسنال ،ماریو هاسیلوس ،مدیر فوتبال وقت
وستهام و استیو هیچن ،استعدادیاب ارشد تاتنهام،
دیدار کردند و سپس چهارمین مالقات در دفاتر
منچستریونایتد در لندن با مت جاج برگزار شد.
این تالش برای پیدا کردن مشتری برای فن دهبیک
نبود اما مدیر برنامه او عالقمند بود که روابط با
افرادی که در بعضی از باشگاههای مطرح انگلیس
شخصیتهای مهمی بودند را گسترش دهد .فن
دهبیک تنها گزینه مدنظر نبود.
فن دهبیک در دیدار آژاکس مقابل رئال
مادرید در سانتیاگو برنابئو ،مقابل هافبکهای رئال
نمایش درخشانی داشت.
او سپس در دیدار مقابل یوونتوس در تورین،
گل اول آژاکس را وارد دروازه تورینیها کرد.
گل فن دهبیک در دیدار رفت مرحله
نیمهنهایی مقابل تاتنهام ،میتوانست آژاکس را به
فینال چمپیونزلیگ برساند اما در دیدار برگشت
همهچیز تغییر کرد.
لینکدین جاج ،او مدیر
بر اساس صفحه
ِ
توسعه شرکت یونایتد در سالهای اخیر است و
در واقع مذاکره کننده اصلی در قراردادهای نقل
و انتقاالتی باشگاه به حساب میآید .مدیر برنامهها
برای مذاکرات نقل و انتقاالت با او در ارتباط
هستند و او کسی است که نمایندگان بازیکنان باید
بشناسند تا اطمینان حاصل کنند که قراردادها در
اولدترافورد به سرانجام خواهد رسید .در آن بازه،
یونایتد کم و بیش به فن دهبیک عالقه داشت و
رابطهای قوی بین جاج و نمایندگان فن دهبیک
شکل گرفت .روی بوکنکامپ ،استعدادیاب یونایتد
در هلند ،نیز به تقویت ارتباط بین نمایندگان این
بازیکن و باشگاه کمک کرد.
این اتفاق در هفتههای اخیر بسیار حیاتی بوده
است .عالقه یونایتد به فن دهبیک در ماه آگوست
شدت پیدا کرد .این بازیکن از تعطیالت تابستانی
در یونان بازگشت و مطلع شد که تیم لیگ برتری
نه تنها او را زیر نظر دارد بلکه پیشنهادی را نیز
ارائه کرده است .این انتقال روز دوشنبه با امضای
قراردادی  5ساله با دستمزد هفتگی  100پوند
نهایی شد و یونایتد گزینه تمدید مدت حضور
این بازیکن در اولدترافورد به مدت  6سال را نیز
در اختیار دارد .این انتقال میتواند در نهایت با
بندهای پاداش در حدود  40میلیون پوند سود
برای آژاکس داشته باشد.
فن دهبیک در آغاز ماه از این روند خوشحال
بود اما پیش از نهایی شدن قرارداد تاکید داشت
که صحبتی با اولهگونار سولسشر داشته باشد.
محتوای این مکالمه بین این دو نفر باقی ماند اما
افراد نزدیک به این انتقال میگویند فن دهبیک
پس از قطع کردن تماس ،به طور کامل از سوی

مربی نروژی متقاعد شده بود.
فن دهبیک از شنیدن این که سولشر چطور
میخواهد از او در کنار پل پوگبا و برونو فرناندس
استفاده کند ،هیجانزده بود .پاسخ سولسشر از
موضع قدرت بود و تصریح کرد که بازیکنان با
استعداد همیشه با یکدیگر همکاری میکنند،
ترکیب یونایتد به قدرتمند شدن در عمق نیاز دارد
و به ظرفیت فن دهبیک در گلزنی از خط میانی
اشاره کرد.
این انتقال برای یونایتد از لحظ داخلی یک
موفقیت چشمگیر است .فن دهبیک هافبکی 23
ساله است که بهترین سالهایش را در پیش دارد
اما نکته مهم اینجاست که او کوله باری از تجربه در
لیگ قهرمانان دارد .او همچنین در آژاکس قهرمان
لیگ هلند شد و  10بازی ملی نیز در کارنامه دارد.
اصلیترین ناراحتی سولسشر در اواخر فصل پیش
روی این موضوع متمرکز بود که کیفیت کافی روی
نیمکت یونایتد وجود نداشت و این باعث شد که
او بیش از حد روی برونو فرناندس ،پوگبا ،میسون
گرینوود ،آنتونی مارسیال و مارکوس راشفورد ،پنج
بازیکن هجومی خود ،تکیه کند.
فن دهبیک میتواند در چند مختلف بازی
کند؛ از بازیساز عقب زمین تا مهاجم سایه.
فن دهبیک در پست شماره  6که کمی عقبتر
در خط میانی حضور دارد یا پست خالقانهتر شماره
 8یا پست شماره  10به راحتی به میدان میرود.
سولسشر خواهان به ثمر رسیدن گلهای بیشتری
از هافبکهاست و سایههایی از فرانک لمپارد و پل
اسکولز را در ظرفیت فن دهبیک میبیند که به
آرامی از پستش جدا شده و در محوطه جریمه
موفق به گلزنی شود .هافبکهای میانی یونایتد به
جز ضربات پنالتی در سه فصل گذشته  48گل در
تمامی رقابتها به ثمر رساندهاند .فن دهبیک به
تنهایی در طول سه فصل گذشته (در  133بازی)
 40گل زده و هیچکدام از آنها از روی نقطه پنالتی
نبوده است .این باعث میشود که آمار گلزنی او در
هر بازی به جز از روی ضربات پنالتی بهتر از پوگبا
باشد (یک گل در هر  3.3بازی در برابر یک گل
در هر  7بازی) و رکوردی مشابه فرناندس است که
در  137بازی در همین بازه زمانی  40گل به ثمر
رسانده است.
در حالی که یونایتد برای بازگرداندن
اعتبارش در جمع  4تیم برتر صدر جدول
و چالش لیگ قهرمانان تالش میکند ،نگاه
سولسشر به فن دهبیک است تا انسجام بیشتری
را به خط حمله یونایتد اضافه کند .شنیدهها
در روز دوشنبه در اولدترافورد نشان میداد
که یونایتد قصد توقف در این نقطه را ندارد.
مذاکرات برای جذب جیدون سانچو از بروسیا
دورتموند خسته کننده شده اما آنها همچنان
امیدوار هستند .یونایتد قصد دارد ارزش خود را
بازگرداند اما نشانههایی از افزایش احترام نسبت
به اد وودوارد ،مدیر اجرایی این تیم ،و جاج،
مذاکره کننده باشگاه ،دیده میشود.
یکی از مدیر برنامهها میگوید ”:مت در این
پنجره بسیار صریح و صادق است .او کامال واضح
و حرفهای ارتباط برقرار میکند .مذاکره با او آسان

نیست اما منصف است .او به مدیر برنامهها میگوید
که یونایتد شرکتی را به همراه باشگاه فوتبال اداره
میکند و باید به خوبی از آن مراقبت شود”.
سولسشر نیز میداند که سه شنبه صبح در
شرایطی بیدار شد که شانس به او رو کرده بود .در
طول  18ماه گذشته چندین تیم اروپایی در پی
فن دهبیک بودند .اولین تیم که پس از پایان لیگ
قهرمانان در سال  2019پای میز مذاکره نشست
بروسیا دورتموند بود .باشگاه آلمانی با آژاکس و
نمایندگان این بازیکن دیدار کرد اما در آن زمان
نتوانست مبلغ موردنظر را پرداخت کند .مارک
اورمارس ،مدیر ورزشی آژاکس ،در موضوع قدرت
بود .فهرست استعدادهای او فقط شامل دی یونگ
و دی لیخت نبود و او بازیکنانی چون حکیم زیاش،
آندره اونانا ،نیکالس تالیافیکو ،دیوید ن ِ ِرس و دوشان
تادیچ را نیز با ارزش میدید .آژاکس در برابر از
دست دادن دی یونگ و دی لیخت مقاومت نکرد و
درآمد  130میلیون پوندی از فروش این دو بازیکن
کار را برای خرید ارزان فن دهبیک ،آسانتر کرد.
با این حال عالقه تیمها ادامه داشت .رئال
مادرید تیم مذاکره کننده بعدی بود و شاید در
طول زمان این مورد نیز در کنار داستان فکس
داوید دخیا ،در دفتر ساالنه بازیکنان از دست رفته
قهرمان اسپانیا قرار بگیرد .رئال مادرید آگوست
گذشته به توافق رسید که شامل بند پاداشهای
واضحی بود که میتوانست مبلغ انتقال را تا 50
میلیون پوند برساند .آژاکس با این قیمت حاضر
به فروش بود .اما مادرید تاخیر داشت .آنها باید
بودجهشان را با فروش اعضای تیم اول افزایش
میدادند تا فضا را برای خرید فن دهبیک فراهم
کنند و امیدوار بودند که در آخرین هفته پنجره
نقل و انتقاالت تابستانی سال گذشته ،موفق به
انجام این کار شوند .اما همانطور که همه میدانیم
رئال موفق نشد شرایط اعضای اصلی تیمش را
تغییر بدهد.
همین دلیل توافق انتقال تغییر کرد .فن
دهبیک در آخر تابستان پذیرفت که در هلند خواهد
ماند .در پشت صحنه ،رئال مادرید هنوز به جذب
او نزدیک بود و در ماه ژانویه ،توافقی صورت گرفت
که فن دهبیک در پایان فصل  2019 -20به برنابئو
منتقل شود .شرایط این انتقال کمی تغییر کرد،
ساختار پرداخت پاداش منطقیتری برای باشگاه
خریدار ایجاد شد اما هنوز هم توانایی رسیدن به
 50میلیون پوند را داشت .به همین دلیل قرارداد
یونایتد نتیجه مذاکره تحسین برانگیز جاج است اما
نباید تاثیر شیوع جهانی ویروس کرونا روی بازار
نقل و انتقاالت را نادیده بگیریم.
استل ،نامزد فن دهبیک ،دختر دنیس
برگکمپ ،ستاره سابق آرسنال است؛ موضوعی
که او را به سوژهای جذاب برای رسانههای زرد
انگلیسی تبدیل کرده است.
این انتقال از نظر رئالیها انجام شده بود .فن
دهبیک در آمستردام مذاکراتی را با این باشگاه
انجام داد و نمایندگانش از پایتخت اسپانیا دیدن
کردند .برگههای قرارداد امضا شده بود .تنها نیاز
به انجام تست پزشکی در این تابستان داشت.
نمایندگان این بازیکن ارتباطشان با تیمهای

عالقمند را حفظ کردند که اگر بار دیگر این
انتقال نهایی نشد ،فرصت کافی داشته باشند.
و سپس شیوع جهانی ویروس کرونا در بهار
رخ داد و رئال عقب کشید .این باشگاه قصد
ندارد در تابستان سال جاری هیچ نقل و انتقال
مهمی انجام دهد و مارتین اودِگارد را که به
صورت قرضی در رئال سوسیهداد توپ میزد،
نیز برگردانده است .توافق اصلی برای فن دهبیک
که شش ساله نیز بود ،راه گریزی برای رئال
داشت که اگر نتوانند فضای کافی در تیمشان
ایجاد کنند ،از آن انصراف دهند و این اتفاق
نیز رخ داد.
اعالم تصمیم رئال مادرید در ماه می،
یک ناامیدی محض برای فن دهبیک بود .یکی
از منابع نزدیک به این هافبک گفت ”:او فکر
میکرد این انتقال  100درصد است و سپس
انگار همه چیز را از دست داد ”.با این حال
شایعات بار دیگر آرام اما مطمئن افزایش
یافتند .آژاکس نیاز داشت که شرایطِ پایینت ِر
یک باشگاه دیگری را بپذیرد .تاتنهام ،یوونتوس،
اتلتیکو مادرید و آرسنال همگی از شرایط پیش
آمده آگاه بودند .شرایط آرسنال در بازار نقل و
انتقاالت در حال حاضر به خوبی مشخص است.
تاثیر عدم کسب سهمیه لیگ قهرمانان و شیوع
ویروس کرونا منجر به اخراج  55کارمند باالرتبه
در باشگاه شد و بازسازی مشخصی در راه است.
علیرغم مذکرات مثبت با رائول سانیهی و ادو،
مدیر فنی این تیم ،آرسنال در این شرایط نیز
نیاز به فروش بازیکن داشت.
اخبار هفته گذشته نشان میداد که تاتنهام
و بارسلونا به صورت جدی به فن دهبیک عالقه
دارند .گفته میشد اعضای کادر فنی رونالد کومان،
سرمربی بارسلونا ،رابطهای قوی با این بازیکن دارند.
درست است که دو باشگاه نیز رابطه نزدیکی دارند
اما مسئله این است که پس از صحبت با سولسشر،
نمایندگان فن دهبیک به وضوح اعالم کردند که
آینده این بازیکن در اولدترافورد رقم خواهد خورد.
فن دهبیک مشاوران دیگری نیز داشت .ادوین
فن در سار ،مدیر اجرایی آژاکس ،دروازهبان سابق
یونایتد است و نقطه ارجاع خوبی برای این بازیکن و
باشگاه سابقش بود .دنیس برگکمپ ،پدر استل که
نامزد فن دهبیک است ،نیز شایستگی این هافبک
برای انتقال به لیگ برتر را تحسین کرد .در حالی
که او برای مشورت کردن به شخصیتهای بزرگی
چون پدرش و مدیر برنامهاش چشم دوخته بود،
یک گزینه قابل اعتماد نیز در بین هم تیمیهای
او در آژاکس حضور داشت که دیلی بلیند ،مدافع
سابق یونایتد ،است.
اما مهمترین صحبتها توسط سولسشر زده
شد .در طول تمام این روند که شامل رئال مادرید
نیز بود ،سولسشر تنها مربی خارج از باشگاه آژاکس
بود که درباره نقل و انتقال با فن دهبیک حرف زد.
همانطور که یکی از منابع نزدیک به فن دهبیک
نتیجهگیری میکند ”:هر مربی میتواند بگوید که
شما را میخواهد اما یک مربی باید بسیار خاص
باشد که توضیح دهد چرا شما را میخواهد .اوله
کامال دونی را متقاعد کرد.

شماره 3040

اخبار
عذرخواهی رسمی دو ستاره اخراجی
تیم ملی انگلیس

انگلیس در اولین دیدار خود در مرحله
گروهی رقابت های لیگ ملت های اروپا با خوش
شانسی و در دقایق پایانی موفق شد با یک گل
برابر ایسلند به برتری دست یافته و این مسابقات
را با پیروزی آغاز کند .اما اردوی سه شیرها
دستخوش حواشی شده و طبق ادعای گرت
ساوتگیت ،فیل فودن و میسون گرینوود دیگر
اجازه حضور در تمرینات را نخواهند داشت.
گرت ساوت گیت دیروز در مصاحبه ای
تایید کرد که فیل فودن و میسون گرینوود پس
از نقض قوانین ویروس کرونا از اردوی تیم ملی
انگلیس کنار گذاشته شده و در ادامه با جریمه
هایی نیز روبرو می شوند .طبق ادعای رسانه های
ایسلندی ،بازیکنان انگلیس تحت آزمایش های
اجباری ویروس کرونا قرار گرفته اند و اگرچه از
پنج روز قرنطینه معاف بودند ،اما اجازه مالقات با
افراد خارج از اردو را نداشتند.
هر دو بازیکن رسما با پیام هایی اقدام به
عذرخواهی کرده اند.
در پیام میسون گرینوود که توسط باشگاه
منچستریونایتد منتشر شده ،آمده است«:
اکنون که فرصتی برای فکر کردن به اتفاقی
که افتاد ،پیدا کردم ،فقط میتوانم از همه به
خاطر شرمساریای که ایجاد کردم ،عذرخواهی
کنم .نقض پروتکلهای کووید 19که برای
محافظت از بازیکنان ،کادر فنی و مردم وضع
شده ،بیمسئولیتی از جانب من بود .به خصوص
میخواهم از گرث ساوتگیت عذرخواهی کنم
که اعتمادی که او به من کرده بود را از بین بردم.
بازی کردن برای تیم ملی انگلیس بزرگترین
افتخار زندگیام بود و تنها باید خودم را بابت
این اشتباه بزرگ سرزنش کنم .به خانوادهام،
هواداران ،باشگاه منچستریونایتد و تیم ملی
انگلیس قول میدهم که این درسی است که از
آن چیزهای زیادی خواهم آموخت».
در بخشی از پیام فیل فودن هم که در
حساب کاربری رسمی او در شبکه اجتماعی
توئیتر منتشر شده ،آمده است«:میخواهم بابت
حرکتی که در ایسلند از من سر زد ،عذرخواهی
کنم .از گرث ساوتگیت ،از همتیمیهایم در تیم
ملی انگلیس ،از کادرفنی ،از هواداران و همچنین
از باشگاه منچسترسیتی و خانوادهام عذرخواهی
میکنم .در این مورد من تصمیم بدی گرفتم و
رفتارم در حد استانداردهایم نبود .من پروتکلهای
کووید 19را نقض کردم که برای حمایت از من و
همتیمیهایم وضع شده است .از این اشتباه سهوی
درس ارزشمندی خواهم گرفت و برای ساوتگیت
و تیم ملی انگلیس آرزوی موفقیت در بازی این
هفتهشان دارم».میسون گرینوود در فصل اخیر 17
گل در  49بازی برای منچستریونایتد به ثمر رساند،
این در حالی است که فیل فودن فصل اخیر در 38
بازی برای منچسترسیتی به میدان رفت و  8گل
نیز به ثمر رساند.

ستاره آرسنال و خرید سهام باشگاه
عجیب انگلیسی

فارست گرین راورز در سال  2015به اولین
باشگاه کامال وگان(گیاه خوار) تبدیل شد .بیرین
که خودش هم یک گیاهخوار است ،تالش می
کند تا مانع تغییرات اقلیمی زمین شود .بیرین
پس از شروع مجدد مسابقات لیگ برتر متعهد
شده بود بابت هر برد تیمش 3 ،هزار درخت
بکارد .این بازیکن اسپانیایی عالقه زیادی به
تغییرات اقلیمی و رفتار محافظه کارانه در قبال
کره زمین دارد و فلسفه این باشگاه او را جذب
کرده است .بیرین پس از خرید سهام باشگاه
فارست گرین راورز گفت «:وقتی اولین بار
متوجه این موقعیت شدم که میتوانم سهمی در
فارست گرین روورز داشته باشم ،بسیار هیجان
زده شدم .مهم است که در مسائلی سرمایه
گذاری کنم که به آنها عالقه دارم .این باشگاه
به سایر باشگاهها ثابت کرده که میتوان با این
شیوه پیش رفت .مردم در سراسر دنیا به فوتبال
عالقه دارند بنابراین هیچ صنعتی بهتر از این
برای تبلیغ پایداری اقلیمی وجود ندارد و کاری
که ما به عنوان حامیان فوتبال میتوانیم انجام
دهیم این است که آگاهی محیطی بیشتری
داشته باشیم .من سه سال پیش گیاهخوار شدم
و اول فقط میخواستم بدنم را سم زدایی کنم و
پس از یک ماه احساس قدرت بیشتری داشتم و
دیگر با مشکل مصدومیت روبرو نبودم».

