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اخبار
پس از جدایی غافلگیر کننده در سال 2017؛

پیام بارسا به نیمار :یک سال برای ما
صبر کن

بارسلونا موافق بازگشت نیمار به نوکمپ
هست اما فقط به عنوان بازیکن آزاد و پس
از اینکه در تابستان  2022قرارداد این ستاره
برزیلی با  PSGبه پایان رسید .نیمار که با
ترک بارسلونا و پیوستن به  PSGبا قراردادی
 240میلیون یورویی در سال  2017کاتاالن ها
را شوکه کرده بود ،اکنون با توجه به عالقه ای
که به همبازی شدن مجدد با لیونل مسی دارد،
مشتاق است تا به نوکمپ بازگردد .نیماز از زمان
پیوستن به پاریسی ها نتوانسته این تیم را در
چمپیونزلیگ به قهرمانی برساند .گمان می رفت
که ستاره برزیلی و  PSGپیش از رسیدن به
 2022قرارداد خود را با یکدیگر تمدید کنند اما
موندو دیپورتیوو گزارش داده که مذاکرات تمدید
قرارداد بین دو طرف متوقف شده و ممکن است
نیمار در راه بازگشت به بارسلونا باشد .تمرکز
باشگاه اسپانیایی در این تابستان روی راضی
کردن لیونل مسی به ماندن و امضای قراردادی
جدید با کاپیتان افسانه ای است اما گزارش شده
است که آنها همچنین قصد دارند نیمار را نیز به
بارسلونا بازگردانند و او را دوباره در کنار مسی
قرار دهند.هر چند چنین جا به جایی مبالغی
نجومی را می طلبد که هم اکنون از توان بارسا
خارج است و نیمار تنها در صورتی می تواند
به نوکمپ بازگردد که موافقت کند تا پایان
مدت قراردادش در پاریس بماند و در تابستان
سال  2022به عنوان بازیکن آزاد به کاتاالن ها
بپیوندد .نیمار هیچ وقت پنهان نکرده که چقدر
دلش می خواهد دوباره با مسی هم بازی شود .او
در مصاحبه ای در پایان سال گذشته گفته بود:
«چیزی که بیش از همه می خواهم این است
که دوباره با مسی بازی کنم .که بتوانم دوباره از
بازی او در زمین چمن لذت ببرم ».نیمار و مسی
در سال های  2013تا  2017زوجی ترسناک را
در فوتبال اسپانیا شکل داده بودند و در آن مدت
نیمار موفق شد  105گل برای بارسا بزند و 59
پاس گل نیز بدهد .از این  59پاس گل  22گل را
مسی به ثمر رسانده بود.اگر خوان الپورتا ،رییس
جدید بارسا ،موفق شود در تابستان مسی را در
بارسلونا نگه دارد ،بازگشت نیمار به نوکمپ آن
هم به عنوان بازیکن آزاد در تابستان  2022یکی
از احتماالتی است که کاتاالن ها می توانند به
آن امید داشته باشند.
آینده نامعلوم مهاجم آرژانتینی؛

یوونتوس پیشنهاد تمدید قرارداد دیباال
را پس گرفت

قرارداد سالی  7.5میلیون یورویی پائولو
دیباال با یوونتوس در تابستان  2022به پایان
خواهد رسید و یووه پیش از این به او قرارداد
جدیدی به مبلغ سالیانه  10میلیون یورو
برای ادامه همکاری پیشنهاد کرده بود .دیباال
این پیشنهاد را رد کرده و طلب قراردادی با
مبلغ سالیانه  15میلیون یورو کرده بود ،اما
کالچومرکاتو گزارش کرده است که یوونتوس
اکنون از آخرین پیشنهاد خود نیز صرف نظر
کرده است .این اتفاق در هفته گذشته و پس
از این افتاد که مهاجم آرژانتینی قوانین مربوط
به کنترل بیماری کرونا را زیر پا گذاشت و به
همراه دیگر هم تیمی خود ،آرتور ،به یک مهمانی
خصوصی در خانه وستون مک کنی رفت .پس
از شکایت همسایه مک کنی از سر و صدایی که
از خانه او می آمد ،پلیس ساعت  11:30شب به
مهمانی غیرقانونی مک کنی که با حضور بیش
از ده نفر برگزار شده بود ریخت و مهمانان را
راهی خانه هایشان کرد .مهمانان این مهمانی
نیز همگی جریمه مالی شدند .ایتالیا قوانین و
محدویدت های سختگیرانه ای را برای کنترل
شیوع ویروس کرونا وضع کرده است که طبق
آن هرگونه مهمانی و دورهمی ممنوع است.
یوونتوس از این قانونشکنی با خبر شد و پیرلو،
سرمربی یوونتوس ،نیز هیچ کدام از این بازیکنان
را در دیدار برابر تورین به زمین نفرستاد .طبق
گزارش کالچومرکاتو دیباال با وجودی که بابت
شرکت در این مهمانی عذرخواهی کرده است،
حتی با عواقب بدتری نیز مواجه شده است.
بیانکونری پیشنهاد تمدید قرارداد خود به دیباال
را پس گرفته است و به این بازیکن اعالم کرده
که می تواند با همین شرایط قرارداد فعلی اش
در باشگاه بماند .روابط دیباال و یووه همچنان
پرتنش است و خروج او از باشگاه در تابستان
پیش رو بسیار محتمل است ،مگر اینکه ستاره
آرژانتینی تصمیم بگیرد برای یک فصل دیگر
نیز در تورین بماند و استادیوم آلیانز را در پایان
فصل  2021-22به عنوان بازیکن آزاد ترک کند.
گزارش مارکا

سیتی منتظر یک تماس؛
مسی بله را می گوید؟

به نقل از مارکا،
تابستان گذشته لیونل مسی چیزی تا جدایی از
بارسلونا فاصله نداشت .بوروفکس رسمی مسی به
باشگاه حکایت از عزم جزم او برای ترک بارسا
داشت اما در نهایت جوزپ ماریا بارتومئو رئیس
وقت بارسلونا به مسی اجازه چنین کاری را نداد.
مسی تا  2021قرارداد داشت و بر اساس مفاد
آن نمی توانست یکطرفه قراردادش را فسخ کند
و در غیر این صورت باید در دادگاه پاسخگو می
شد .مسی اعالم کرد که دوست ندارد بارسا را به
دادگاه بکشاند و به همین دلیل تا پایان قراردادش
می ماند.چند ماه بعد ،شرایط تغییر کرده و پس
از استعفای بارتومئو و آمدن خوان الپورتا ،بسیاری
معتقدند شانس تمدید قرارداد مسی افزایش یافته
اما همه چیز در پایان فصل مشخص خواهد شد.
تابستان  2020مشخص بود که اگر مسی بتواند
مجوز جدایی را بگیرد ،راهی کدام تیم خواهد شد.
منچسترسیتی آماده بود تا با دستمزدی  50تا 70
میلیون یورویی مسی را جذب کند و قرارداد او نیز
آماده بود .این عالقه همچنان حفظ شده با این
حال سران سیتی قصد ندارند هیچ اقدام رسمی
تا قبل از تصمیم گیری نهایی مسی انجام دهند.

شماره 3174

می خواهید قهرمان چمپیونزلیگ شوید؟

از رئال تا منچستر؛  11.6تریلیون برای لمس آسمان

به نقل از آاس ،بزرگترین پروژه های فوتبالی
در نهایت یک هدف ویژه دارند و آن رسیدن به
عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ است؛ اما سوال
اینجاست که چنین پروژه هایی برای رسیدن به
هدف نهایی به چقدر هزینه نیاز دارند؟
لیگ قهرمانان تبدیل به یک معیار برای
سنجش بزرگی تیم های اروپایی شده است .حتی
یک بار باال بردن این جام می تواند در تعیین
بزرگی یک باشگاه بسیار اثرگذار باشد .این هدف
بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپاست و برای مثال
سیتی و پی اس جی که هنوز موفق به فتح این جام
نشده اند ،بی تاب تر از همه تیم های دیگر هستند
و در سال های اخیر مبالغ کالنی را برای ساختن
یک تیم باکیفیت و در حد قهرمانی چمپیونزلیگ
تدارک دیده اند.
همین باال رفتن اهمیت لیگ قهرمانان باعث
شده که در برخی کشورها رقابت برای کسب عنوان
قهرمانی جام های داخلی خسته کننده و یک طرفه
باشد.
در  10سال گذشته لیگ ایتالیا تنها دو تیم
یوونتوس( 9بار) و میالن را به عنوان قهرمان سری
آ دیده است .در آلمان بایرن و دورتموند ،در اسپانیا
سه تیم بارسا ،رئال و اتلتیکو ،در فرانسه  4تیم و
در لیگ انگلیس نیز  5تیم توانسته اند قهرمان لیگ
های داخلی شوند.
در برخی کشورها(مثل آلمان) کسب عنوان
قهرمانی لیگ و حتی جام حذفی و سوپرکاپ برای
برخی تیم ها یک وظیفه و امر مسلم قلمداد می
شود که باعث شده رقابت ها بسیار خسته کننده
شود .تقریبا پیش از شروع فصل مشخص است
قهرمان چه تیمی خواهد بود.
در اسپانیا و انگلیس اما شرایط کمی متفاوت
است و لیگ قهرمانان باعث نشده تا از کیفیت لیگ
داخلی کاسته شود .آنجا حداقل لیگ قهرمانان
خیلی مقدم تر از رقابت های داخلی نیست.
در نهایت اما کسب عنوان قهرمانی
چمپیونزلیگ همواره از اهمیت بیشتری برخوردار
است و به نظر می رسد تیمی که فاتح چمپیونزلیگ
شده ،بهترین تیم کشور خود نیز محسوب می شود؛
حتی اگر لیگ داخلی را فتح نکرده باشد.
لیگ قهرمانان رقابت هایی است که در آن
اهمیت ستاره ها و فوق ستاره ها بیشتر به چشم
می آید و البته جذب چنین بازیکنانی نیز هزینه
گرانی دارد اما برای ساختن تیم هایی که قهرمان
چمپیونزلیگ شده اند ،چقدر هزینه شده است؟
فرمت جدید لیگ قهرمانان از سال  1993اجرا

 33میلیون یورو هزینه شده بود ولی با  75میلیون
یورو راهی یونایتد شد .موراتا با  30میلیون یورو از
یوونتوس بازگردانده شده بود ولی با  66میلیون
یورو در سال  2017به چلسی پیوست.
فوق ستاره چون رونالدو که  94میلیون یورو
برای جذبش هزینه شده بود حاال رکوردار گلزنی
در تاریخ رئال است و کریم بنزما هم یک گل با
رسیدن به رکورد  71گل رائول در لیگ قهرمانان
فاصله دارد.
در مجموع رئال مادرید  2014با 401
میلیون یورو( 11.6تریلیون تومان) گران ترین تیم
قهرمان تاریخ لیگ قهرمانان است .پس از این تیم
لیورپول  ،2019بارسای  ،2015میالن  2003و
منچستریونایتد  2008قرار دارند.
رویاپردازهای فصل 2020-21

می شود و مالک نیز بررسی تیم های قهرمانی از
همین سال است .ارزش ترکیب  11نفره اصلی تیم
های قهرمان در این گزارش بررسی می شود و البته
باید توجه داشت که اگر تیمی چند بار قهرمان شده
باشد و در آن قهرمانی ها حضور یک یا چند بازیکن
تکراری باشد ،تنها ارزش شان در اولین عنوان
قهرمانی محاسبه خواهد شد و در قهرمانی های
بعدی ارزش آنها صفر قلمداد می شود.
جای تعجب نیست که سال به سال به ارزش
تیم های قهرمان افزوده شده است و البته در این
بین نمونه هایی چون بایرن مونیخ سال  2001یا
پورتوی  2004نیز دیده می شوند که از لحاظ
ارزش بازیکنان شان در مرتبه پایین تری از قهرمان
دوره قبل خود بوده اند.
رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان سال 2002
در تیم خود لوئیس فیگوی  60میلیون یورویی و
زیدان  77.5میلیون یورویی را داشت یا میالن سال
 2003نستای  31میلیون یورویی ،روی کاستای
 41.3میلیون یورویی و اینزاگی  36میلیون یورویی
را.
بی شک در سال های پیش رو بحران پاندمی
کرونا باعث خواهد شد تا این روند افزایشی کمی
مختل شود ولی حتی ارزش لیورپول به عنوان
قهرمان سال  2019و بدون ستاره هایی گران
قیمت 350 ،میلیون یورو تخمین زده شد.
فصل قبل بایرن با داشتن روبرت لواندوفسکی
و لئون گورتزکایی که جذب شان هیچ هزینه ای
نداشت یا کیمیش  8.5میلیون یورویی توانست
قهرمان شود با این حال ارزش ترکیب ثابت حریف
مقابلش یعنی پی اس جی به طرز وحشتناکی باال

بود.

رئال مادرید 2014؛ گران ترین تیم تاریخ

فلورنتینو پرز سال  2009دومین دوره
مدیریتش در رئال را شروع کرد و در قدم اول ستاره
های گران قیمتی چون ژابی آلونسو( 34.5میلیون
یورو) ،کریم بنزما( 35میلیون یورو) ،کاکا(67
میلیون یورو) و کریستیانو رونالدو با  94میلیون
یورو جذب شدند .الدسیما یا همان کسب دهمین
عنوان قهرمانی اروپا برای رئالی ها تبدیل به یک
وسواس ذهنی بزرگ شده بود .از سال  2002رئال
دیگر نتوانسته بود قهرمان چمپیونزلیگ شود.
در سال های بعد رافا واران ،دنی کارواخال،
فابیو کوئنترائو ،آنخل دی ماریا ،گرت بیل و لوکا
مودریچ نیز به این جمع اضافه شدند .در واقع در
ترکیب  11نفره رئال مادریدی که سال 2014
الدسیما را فتح کرد ،تنها ایکر کاسیاس هزینه صفر
داشت .رئال برای این قهرمانی  401میلیون یورو
هزینه کرد.
رئال در سال  2016قهرمانی شماره  11را
کسب کرد .در ترکیب ثابت فینال برابر اتلتیکو در
سن سیرو ،کیلور ناواس ،په په ،مارسلو ،کاسیمیرو
و تونی کروس اضافه شده بودند .سال  2017در
فینال کاردیف برابر یوونتوس ،فقط ایسکو تازه
وارد بود و در سال  2018همان ترکیب ثابت سال
 2017در فینال برابر لیورپول حضور داشت.
در مجموع رئال برای  4قهرمانی بین سال های
 2014تا  508 ،2018میلیون یورو هزینه کرد .به
عبارتی برای هر قهرمانی  127.125میلیون یورو.
در این بین رئال مادرید چندین بازیکن خود
را نیز با ارقامی باال به فروش رساند .برای دی ماریا

هشت تیم به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
فصل جاری رسیده اند و میان شان از حیث هزینه
هایی که در نقل و انتقاالت کرده اند ،تفاوت های
زیادی وجود دارد .می توان به پی اس جی و سیتی
اشاره کرد که هرگز قهرمان نشده اند و ارزش تیمی
شان فوق العاده باالست .پی اس جی فقط برای جذب
نیمار و امباپه  400میلیون یورو پرداخت کرده است.
با این حال ارزش  11بازیکن ثابت سیتی باالتر از پی
اس جی است و کمتر بازیکنی از سیتی برایش کمتر
از  50میلیون یورو هزینه شده است.
سپس می توان به چلسی ،رئال مادرید و
دورتموند رسید .هر کدام مدعی قهرمانی اند ولی
هیچکدام جزو شانس های اول محسوب نمی شوند.
به بایرن و لیورپول می رسیم که مجموع ارقام
پرداختی برای  11بازیکن ثابت شان بسیارکمتر
است .باید توجه داشت که این دو تیم در  2019و
 2020قهرمان شده اند و ترکیب اصلی آنها اغلب
حفظ شده است .در نهایت به پورتو می رسیم که از
هر حیث ارزان تر از هفت تیم دیگر بسته شده است
و شانس کمتری نیز برایش قائل هستند.
واضح است که صرف هزینه باال به تنهایی
تضمین کننده کسب عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ
نیست و سیتی وپی اس جی نمونه های خوبی برای
این ادعا هستند .رئال سال  2009شروع به ساختن
تیمی گران قیمت کرد و  5سال طول کشید تا آن
هزینه ها به ثمر بنشینند.
چلسی سال  2012نیز پس از سال ها هزینه
و جذب بازیکنانی چون پتر چک ،دیدیه دروگبا،
فرانک لمپارد ،جان تری و  ....توانست به هدف خود
برسد .بله؛ فوتبال همچنان ورزشی غیر قابل پیش
بینی است.

برلینگری ،رئیس بخش خبری سمپدوریا مطرح کرد

به جذب مجید حسینی عالقهمندیم اما مذاکرهای نشده است

از مدتی پیش بحث حضور مجید حسینی در سریآ و تیم
سمپدوریا مطرح بود و اکنون که مدافع ملیپوش ایرانی حاضر نشده
قراردادش با ترابزون اسپور را تمدید کند ،این ماجرا جدیتر از قبل
شده است .برای پیگیری این خبر سعی کردیم از یک منبع خبری در
تیم ایتالیایی پرسوجو کنیم و با رئیس بخش خبری و روابط عمومی
باشگاه ایتالیایی همصحبت شدیم .او که برای  8سال بهصورت فعال
و موفق در بخش خبری باشگاه سمپدوریا کار کرده و طبق اعتراف
بسیاری از همکارانش یکی از مهرههای کلیدی در تصمیمگیریهاست
تاکید دارد که این تیم ایتالیایی عالقهمند به جذب مدافع ایرانی است
اما فعال هیچ مذاکره و اتفاق رسمیای صورت نگرفته است! گفتوگوی
فرهیختگان با فدریکو برلینگری را در ادامه میخوانید.
اولین سوال مشخصا درباره خبری است که از چند روز قبل از
مرز شایعه عبور کرده و بهنظر کامال رسمی میآید ،سمپدوریا بهدنبال
مدافع ایرانی ترابزون اسپور است؟
البته روی کاغذ و طبق قوانین میتوانم به شما بگویم که این
خبر هنوز یک شایعه است .چراکه معیار رسمیبودن یک خبر وبسایت
رسمی باشگاه و یا روزنامههای معتبر یک کشور است که از قول یک
مقام رسمی خبری را منتشر کرده باشند.
البته که رسانه ایتالیایی این خبر را تایید کرده است ،منظورم
 clubdoria46است.
من نمیخواهم بگویم که این منبع خبری رسمی نیست ،اما برای
تایید قطعی این خبر باید بیشتر صبر کنیم؛ شما هم همینطور .به
عقیده من اینکه سمپدوریا به یک مدافع پرتالش و باهوش نیاز دارد
یک خبر رسمی است .اینکه سمپدوریا مدافع ایرانی باشگاه ترابزون
اسپور را میشناسد و به او عالقه دارد هم یک خبر رسمی است.
اینکه حسینی قرار است بهزودی با سمپدوریا یک قرارداد 5
میلیون یورویی امضا کند ،یک خبر رسمی نیست؟
چ عنوان ،من هم بهعنوان رئیس بخش خبری باشگاه و
به هی 

هم بهعنوان خبرنگار ،تا مجوز انتشار چنین خبری را از مافوق خود
دریافت نکرده باشم ،چنین چیزی را رسمی نمیدانم.
مجید حسینی قراردادش را با باشگاه ترابزون ترکیه تمدید نکرده
و قصد دارد برای فصل جدید تصمیم تازهای بگیرد .این جمله برای
شما که در بخش خبری سمپدوریا هستید ،آشنا نیست؟
من نمیخواهم این موضوع را تکذیب کنم ،شما متوجه منظور
من هستید اما اصرار دارید یک جمله شبیه یک تاییدیه از من بشنوید
تا تیتر خوبی نصیبتان شود .پاسخ من همان است که گفتم .حسینی
بازیکن موردعالقه سمپدوریا است ،شاید مذاکراتی بین باشگاه و مدیر
برنامههایش در جریان باشد اما وقتی مسئول خبری باشگاه هنوز
طبق صالحدید مدیریت باشگاه در جریان مذاکرات نیست چرا باید او
را بازیکن آینده سمپدوریا بدانیم؟
اگر انتقال حسینی به سمپدوریا قطعی شود او سومین بازیکن
تاریخ فوتبال ایران خواهد بود که راهی لیگ ایتالیا میشود .بعد از
رحمان رضایی و علی سامره.
بله ،همینطور است .من شناخت سطحی از بازیکنان ایرانی
دارم و معتقدم فرهنگ مردم  2کشور ایران و ایتالیا بههم شباهت
دارد .بازیکنان خوشتکنیک ،پرتالش و کمتوقعی هستند و این برای
هر تیمی یک نعمت بزرگ است .امیدوارم او سومین بازیکن ایرانی
فوتبال باشگاهی ایتالیا باشد ،اما هنوز چیزی بهصورت قطعی آماده
اعالم خبری نیست.
البته منابع خبری مطمئن هستند که عمر کولی قصد دارد
تابستان سمپدوریا را به مقصد فوالم ترک کند!
بله ،این درست است و صحت دارد .همین باعث میشود نیاز به
بازیکنی مثل حسینی دوچندان شود؛ البته باشگاه گزینههای دیگری
را هم بررسی خواهد کرد و درنهایت بهترین تصمیم را خواهد گرفت.
البد این را نیز مدنظر دارید که حسینی در خود ترکیه
پیشنهادات خوبی دارد.

بله ،هر بازیکنی این حق را دارد که آزادانه تصمیم بگیرد .او در
پایان فصل بازیکن آزاد خواهد بود البته اگر الزم باشد جزئیات قرارداد
درحال اتمام او را مطالعه خواهیم کرد اما اگر وضعیت به همین منوال
پیش برود رقابت با باشگاههای ترکیه کار سختی نیست و اگر قرار به
استخدام این مدافع خوب باشد ،حاضر به رقابت جدی با آنها هستیم.
درباره خود سمپدوریا از اینکه در میانه جدول ایستاده ،راضی
هستید؟ وعده کسب سهمیه اروپایی به جایی نرسید!
بله ،همینطور است در ابتدای فصل وعده مهمی از طریق
وبسایت به هواداران داده شد و شما احتماال این خبر را در آرشیو
وبسایت مطالعه کردهاید .من آن خبر را حذف نکردم تا مدام با دیدنش
به یاد بیاوریم که خوب عمل نکردهایم .اکنون در جایگاه دهم جدول
هستیم و البته هنوز به پایان فصل نرسیده و فرصت برای صعود در
اختیارمان هست .باید برای هر بازی با تمام وجود وارد میدان شویم و
عقبنشینی نداشته باشیم .تردید ندارم که در چند هفته آینده اوضاع
بهتری خواهیم داشت .سمپدوریا یک تیم ریشهدار و قدیمی است.
نباید ناامید شویم .من به پدیده شخصیت تیم اعتقاد دارم و تیمی که
شخصیت دارد میدان را خالی نخواهد کرد.

صورت از دست رفتن سهمیه دشوار خواهد بود.

به نقل از مارکا ،تماشای لیگ قهرمانان بدون
برخی تیم های بزرگ و ستاره های شان نمی تواند
خبر خوبی برای دوست داران فوتبال باشد .عادت
کرده ایم که برای سال ها شاهد حضور تیم های
بزرگی چون یوونتوس ،لیورپول ،دورتموند ،پی اس
جی در چمپیونزلیگ باشیم ولی به فاصله دو ماه
تا پایان فصل این  4تیم هنوز هیچ تضمینی برای
کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل 2021-22
ندارند.
لیگ قهرمانانی را تصور کنید که در آن کریس
رونالدو ،نیمار ،کیلیان امباپه ،ارلینگ هالند و
لیورپول یورگن کلوپ با ستاره هایش محمد صالح
و سادیو مانه غایب هستند.

دورتموند

لیورپول

یوونتوس

رویای دهمین قهرمانی متوالی یوونتوس را
باید تمام شده دانست .پس از تساوی شنبه شب
برابر تورینو اکنون فاصله یووه با اینتر صدرنشین به

پی اس جی

کمتر کسی تصور می کرد که پس از  31بازی،

گری نویل معتقد است که در رقابت
های یورو  2020که در تابستان برگزار خواهد
شد ،از دست دادن هری مگوایر برای تیم ملی
انگلیس ضرر بیشتری دارد تا از دست دادن
هری کین.
در بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی
 2022که در روزهای گذشته برگزار شد ،گرت
ساوت گیت ،سرمربی تیم ملی انگلیس ،این
شانس را داشت تا برای آخرین بار بازیکنان مد
نظر خود برای مسابقات یورو را محک بزند.
نویل نیز نظرات خود درباره تیم ملی
انگلیس را مطرح کرد و گفت که تیم ملی
انگلیس بدون هری مگوایر ،مدافع و کاپیتان
منچستریونایتد ،نمی تواند در یورو به موفقیت
برسد .نویل تایید کرد که هری کین ،ستاره
تاتنهام ،بهترین بازیکن حاضر در تیم ملی
انگلیس است اما معتقد بود که مهمترین بازیکن
این تیم نیست.
نویل گفت« :من همیشه از دست دادن
بازیکنان را تصور می کنم .فکر کن هری مگوایر
را از دست بدهی .این مشکل بزرگی برای گرت
ساوت گیت ایجاد خواهد کرد .فکر می کنم این
بزرگترین مشکل او خواهد شد.
اگر به جای او مثال جان استونز را به عنوان
یک مدافع وسط دیگر داشته باشیم ...فکر کن
استونز و تایرون مینگز ،استونز و کانر کودی،
استونز و اریک دایر .من که حس خوبی نمی
گیرم».
گری نویل در پاسخ به این سوال که آیا
فکر می کند از دست دادن هری مگوایر ضرر
بزرگتری برای انگلیس است تا از دست دادن
هری کین ،گفت »:بله همینطور است .برای این
تیم بله .هری کین بهترین بازیکن این تیم است
اما اگر ساوت گیت می خواهد که دفاع چهار
نفره داشته باشد و  4-3-3بازی کند ،آنوقت تنها
شانس او آماده نگه داشتن هری مگوایر است.
ما کانر کودی را در دفاع چهار نفره دیده
ایم .مینگز را هم دیده ایم ،من او را دوست دارم
اما فکر نمی کنم او بتواند در دفاع چهار نفره در
آن سطحی که ما صحبتش را می کنیم و برای
قهرمانی در این تورنمنت ،ظاهر شود».
هری کین پیشتر با مشکل مصدومیت در
مچ پای خود رو به رو شده بود و همچنین در
ابتدای فصل نیز مصدومیتی جزئی داشت .نویل
معتقد است در صورتی که تیم ملی انگلیس به
دلیل مصدومیت هری کین را از دست بدهد،
گزینه هایی برای جایگزینی او خواهد داشت.
نویل افزود« :فکر نمی کنم اگر هری کین
مصدوم شود با مشکلی مواجه شویم .می توان
از مارکوس راشفورد ،دومینیک کالورت لوین،
رحیم استرلینگ به عنوان یک مهاجم کاذب،
و فیل فودن استفاده کرد .انگلیس گزینه هایی
دارد که می تواند استفاده کند و باز هم پیروز
شود.
اما اگر هری مگوایر مصدوم شود ،فکر می
کنم توانایی بازی با دفاع چهار نفره از دست می
رود».
پیروزی با گل دقیقه 90؛

چمپیونزلیگ در خطر؛ این تابستان بمب می ترکد

 12امتیاز رسیده است و این تیم چهارشنبه شب
باید بازی معوقه خود را برابر ناپولی برگزار کند.
یووه پایین تر از اینتر ،میالن و آتاالنتا در رده
چهارم با  56امتیاز قرار دارد و ناپولی با امتیازی برابر
در رده پنجم ایستاده است .پس از شکست برابر بنونتو
و تساوی برابر تورینو حاال آندره آ پیرلو به شدت
خطر اخراج را حس می کند و برای بیانکونری کسب
سهمیه در اولویت قرار گرفته است.

گری نویل:

مگوایر برای انگلیس مهمتر از
کین است

سخنرانی احساسی مسی ،عامل پیروزی
بارسا

فاجعه در انتظار  4ابرقدرت

لیورپول پس از  30بازی با کسب  49امتیاز در
رده ششم قرار دارد .فاصله با چلسی رده چهارمی تنها
دو امتیاز است و تاتنهام نیز با امتیازی برابر در رده
پنجم قرار دارد .اورتون و وستهام با دو و یک بازی
کمتر به ترتیب  46و  49امتیازی هستند تا مشخص
شود قرمزها در هشت بازی باقیمانده حق اشتباه
ندارند.

اخبار

پی اس جی با فاصله سه امتیازی از صدر ،شانس
اول قهرمانی نباشد .شنبه شب در بازی حساس
برابر لیل صدرنشین ،پاریسی ها شکست خوردند
تا همه چیز پیچیده تر شود .موناکو با یک امتیاز
کمتر از پی اس جی در رده سوم قرار دارد و لیون
هم در دو امتیازی پی اس جی است .سه تیم از
فرانسه سهمیه لیگ قهرمانان می گیرند و باید دید
پی اس جی از این قافله جا می ماند یا مطابق
چند سال اخیر نه تنها سهمیه می گیرد که قهرمان
نیز خواهد شد .بدون شک حفظ نیمار و امباپه در

بیهوده نیست که مینو رایوال و پدر ارلینگ
هالند این روزها تور اروپایی خود برای پیدا کردن
تیمی جدید برای ستاره نروژی را شروع کرده اند.
سفری که از اسپانیا شروع شد و به انگلیس رسید.
دورتموند پس از شکست اخیر برابر فرانکفورت
حاال فاصله ای  7امتیازی با رده چهارم دارد و تنها
هفت هفته نیز به پایان رقابت ها باقی است .بعید
به نظر می رسد که با ادامه این روند ،دورتموند
بتواند سهمیه بگیرد .تیمی که فردا شب باید در
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان به مصاف سیتی
برود و احتماال حذف خواهد شد.
اگر  4تیم فوق در نهایت نتوانند سهمیه لیگ
قهرمانان را کسب کنند ،بدون شک شاهد تابستان
نقل و انتقاالتی جذاب تری خواهیم بود .نیمار،
محمد صالح ،کریستیانو ،کیلیان امباپه و ارلینگ
هالند بیش از همیشه شانس جدایی و رفتن به
تیمی دیگر خواهند داشت چرا که طبیعتا حاضر
به بازی در لیگ اروپا نخواهند بود.
بازگشت رونالدو و نیمار به رئال و بارسا ،انتقال
امباپه به رئال ،هالند و مقصدی بزرگ اما نامعلوم و
محمد صالحی که شایعات جدایی اش از هفته ها
پیش به گوش می رسد ،وعده تابستانی شلوغ و پر
سر و صدا را می دهند.

بارسا دوشنبه شب به مصاف رئال وایادولید
رفت .مسابقه ای که پس از شکست اتلتیکو
مادرید صدرنشین در شب قبل از آن ،اهمیتی
فوق العاده پیدا کرده بود .هر چند از آنجایی
که وایادولید تنها سه امتیاز با منطقه سقوط در
جدول اللیگا فاصله دارد ،روی کاغد این بازی
برای ستاره های بارسلونا بسیار آسان به نظر می
رسید اما کار در زمین بازی گره خورد.
میهمانان بارسا در نوکمپ دقایق بسیار
سختی را برای شاگردان رونالد کومان رقم زدند
و تنها پس از ده نفره شدن وایادولید و در دقیقه
 90بازی بود که کاتاالن ها توانستند با یک گل
دیرهنگاه به سه امتیاز حیاتی و سرنوشت ساز
این بازی برسند.
نیمه اول به خصوص برای بلوگرانا بسیار
سخت پیش رفت و کومان را مجبور کرد تا
در نیمه دوم تغییر تاکتیک بدهد .همچنین
لیونل مسی را نیز بر آن داشت تا در بین دو
نیمه با سخنان خود به دیگر بازیکنان بارسا
انگیزه برد بدهد.
دوربینی که در تونل ورزشگاه حاضر بود
تصاویری از مسی گرفت که در آن کاپیتان
آرژانتینی بارسا ،پیش از بازگشت به زمین
بازی ،مشغول صحبت با هم تیمی های خود
بود« :بیایید توپ را از یک سمت زمین به
سمت دیگر منتقل کنیم که آنها در عرض
فضا دارند .باید سریع تر باشیم ،باید ریتم و
هماهنگی بیشتری داشته باشیم وگرنه بازی
برایمان پیچیده می شود .باید یک درجه بهتر
بازی کنید و تالش کنید .باید این بازی را
به هر قیمتی ببریم .فقط یک گل .فقط یک
گل»...
این فصل برای بارسلونا فصل فوق
العاده ای نبوده و آنها در یک هشتم نهایی
چمپیونزلیگ با شکست برابر  PSGاز دور این
رقابت ها حذف شدند ،اما برد شب گذشته انها
را در جدول اللیگا در موقعیتی بسیار حساس
قرار داده است.
پس از باخت یکشنبه اتلتیکو مادرید برابر
سویا ،حاال بارسلونا با برد برابر وایادولید خود را
به رده دوم اللیگا و فاصله یک امتیازی اتلتیکوی
صدرنشین رسانده است ،ان هم در حالی که تا
همین چند هفته پیش  11امتیاز با صدر جدول
فاصله داشت!
هر چند که مسی این بار روی زدن گل
پیروزی بارسا نقشی نداشت اما مطمئنا صدای
او که در بین دو نیمه می گفت «باید به هر
قیمتی این بازی را ببریم» و «یک گل ...فقط
یک گل »...همچنان در گوش هم تیمی هایش
زنگ می زد.

