در فصل زمستان و بعد از قرار گرفتن در لیست مازاد آرسنال ،پییر
آمریک اوبامیانگ در ساعات پایانی به پیشنهاد بارسلونا پاسخ مثبت
داده و راهی اللیگا شد .این ستاره باتجربه در همین مدت کوتاه نمایش
درخشانی زیر نظر ژاوی ارائه داد و عنوان بهترین گلزن فصل بارسلونا
را از آن خــود کرد .اما کاتاالن ها در فصل تابســتان بازیکنانی چون
روبرت لواندوفســکی و رافینیا را جذب کرده اند و به همین علت کار
پییر اوبامیانگ برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت این تیم برای فصل

ستاره بارسلونا با چلسی به توافق رسید

بعد بسیار دشــوار خواهد بود .در روزهای اخیر باشگاه چلسی تالش
زیادی برای توافق با این بازیکن داشــته و به نظر این اتفاق رخ داده
اســت .فابریتزیو رومانو در گزارشی اذعان داشت جلسه میان مدیران
باشگاه چلســی و مدیر برنامه اوبامیانگ بسیار مثبت بوده و طرفین
به توافق شــخصی دست یافته اند .باشگاه انگلیسی رقم  30میلیون
یورویی و درخواستی بارسلونا را باال دانسته و قصد دارد طی مذاکراتی
از این باشگاه تخفیف بگیرد .شرایط مالی بغرنج کاتاالن ها باعث شده

آنها همچنان به فروش بازیکنان نیاز داشته باشند و این انتقال احتماال
به زودی نهایی خواهد شــد.بعد از جدایی تیمو ورنر و روملو لوکاکو،
چلسی نیاز مبرمی به خرید یک مهاجم جدید در فصل تابستان داشت
و حاال پییر آمریک اوبامیانگ بعد از تجربه ای موفق زیر نظر توماس
توخــل در رختکن دورتموند ،احتماال دوباره به زودی در لیگ برتر به
میدان می رود و البته بر خالف بارســلونا ،در ترکیب چلسی در طول
فصل جایگاه ثابتی خواهد داشت.
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خرید فرشته کوچک نیاز تیم ها برای قهرمانی
️ امید نظری گوهر

در ســالهایی که غروب فنی بازیکنانی همچون رونالدو نازاریو،
رونالدینیــو و زین الدین زیدان با طلوع خارق العاده کریســتیانو
رونالدو و لیونل مســی همراه شــد بدون شــک یکی از خوش
شــانس ترین افراد کره خاکی بازیکنی میتوانســت باشد که در
زندگی ورزشی اش هم تیمی بودن با هر  2این بازیکن را تجربه
کند .موضوع اشــاره شده آنخل دی ماریا را در زمره افراد خوش
شــانس جهان قرار می دهد اما پسر متولد روساریو فارغ از اقبال
بلند در مستطیل ســبز اثبات کرده است که اگر سایه کبیر نابغه
های پرتغالی و آرژانتینی بر ســرش افکنده نمی شد بدون شک
ارمغانش بسیار دلچسب تر از چندین قهرمانی در فوتبال اسپانیا،
فرانسه و پرتغال بود اما حاال مسبب اصلی قهرمانی آرژانتین در
کوپا آمریکا  2021و آلبی سلســته در المپیک  2008با پوشیدن
پیراهن بیانکونــری قصد دارد به همراهــی بازیکنانی مثل پل
پوگبا ،دوشــان والهوویچ و فرناندو کیه زا جشن قهرمانی در را
در تورین برگزار کند که طبق شــواهد به نظر می رسد بازیکن
سال  2014فوتبال آرژانتین به خوبی با ثبت آمار  1گل و  1پاس
گل برابر ساســولو توانسته وظایف محول شده را به بهترین وجه
اجرایی کند.
کهکشان پر نور باعث دیده نشدن تمام ستاره ها
کهکشــانی ها در حالی فصل  2009-2010را به اتمام رساندند
که زخم های عمیقی همچون شکست رفت و برگشت برابر آبی
و انــاری ها ،حذف در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا و شکست تحقیرآمیز مقابل تیم سطح آلکورکون در مرحله
یک شــانزدهم کوپا دل ری بر پیکره اصلیشان وارد شده بود که

همین موضوع باعث حضور ژوزه مورینیو روی نیمکت سفیدهای
شهر مادرید و جذب آنخل دی ماریا با مبلغ  33میلیون یورو شد.
بازیکن آرژانتینی که در فصل منتهی به پیوستن به رئال مادرید
بــا ثبت آمار  5گل زده و  12پاس گل راه قهرمانی بنفیکا تحت
هدایت ژوزه ژسوس را در لیگ پرتغال تسهیل کرده بود در اولین
فصل حضورش در جمع پرافتخارترین فوتبال اسپانیا با ثبت آمار
9گل زده و  19پاس گل یکی از ستارگان تاثیرگذار آقای خاص
در لیگ قهرمانان اروپا و اللیگا بود که البته برای قهرمانی آنها
در هشتادمین دوره مسابقات لیگ اسپانیا و فصل 2010-2011
لیگ قهرمانان کافی نبــود تا دی ماریا با پاس گل تاثیرگذارش
در فینال کوپا دل ری ارزش هایش را اثبات کند .در فصل بعدی
رقابت های ورزشــی ســتاره آرژانتینی با ارسال  16پاس گل در
مسابقات لیگ کشــور الروخاها یکی از مسببین اصلی قهرمانی
مادریدی ها در اللیگا و کســب مرهم برای زخم های وارده بعد
از ناکامی ســوپرکاپ اسپانیا ،کوپا دل ری و لیگ قهرمانان اروپا
بود .در فصل  2012-2013به دلیل درخشش بازیکنانی همچون
مســوت اوزیل و کریم بنزما به انــدازه کافی به ارزش های دی
ماریا توجه نشــد تا در فصل بعدی یعنی فصل  2013-2014با
ثبت آمار  11گل و  26پــاس گل در تمام تورنمنت ها از بانیان
فروپاشی اتلتیکو مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی
در کوپادل ری باشد.
فرار از اولدترافورد
ستاره آرژانتینی در فصل  2014-2015با مبلغ  75میلیون یورو
راهی تئاتر رویاها شــد تا در زندگی ورزشــی اش تجاربی جدید
کســب کند اما اتفاقات مطابق انتظارات دی ماریا رقم نخورد و

کلوپ :کاش یونایتد
هفته قبل  5-0پیروز میشد!

لیورپــول و منچســتریونایتد در
شرایطی دوشــنبه شب به مصاف هم
میروند که هیچ کدام شــروع خوبی
نداشتهاند .مرسی ســایدیها فقط دو
امتیاز دارند و شیاطین سرخ در هر دو
هفته ابتدایی مغلوب شــدهاند .با توجه
به شکست  4-0یونایتد برابر برنتفورد
در هفته گذشته ،یورگن کلوپ مدعی
شد این مقطع ،زمان خوبی برای تقابل
با این تیم در لیگ برتر نبوده است .یورگن کلوپ گفت« :ما برای بازی با یونایتد
در پیش فصل آماده نبودیم و اشتباهاتی در زمین مرتکب شدیم که حریف از آنها
واقعا خوب استفاده کرد .منچستریونایتد کیفیت فوقالعادهای در خط حمله دارد و
آنتونی مارســیال بازیکنی تکنیکی و سریع است .من ترجیح می دادم بعد از یک
پیروزی  0-5برای یونایتد با آنها بازی کنم ،اما در حال حاضر شرایط به این شکل
اســت .تمام دنیا این مسابقه را تماشا خواهند کرد و باید ببینیم این دو تیم نامدار
و بزرگ چگونه شرایط فعلی را مدیریت میکنند.
بعد از شکســت برابر برنتفورد ،هفته خوبی برای یونایتد رقم نخورد .البته شــما
فراموش میکنید که برنتفورد نیز چقدر تیم باکیفیتی است .می دانم گلهایی که
سال گذشته به ثمر رساندیم به این فصل کمکی نمی کند .آن شکست احتماال به
یونایتد کمک می کند تا انگیزه بیشتری داشته باشد و البته اوضاع در شرایط فعلی
کامال متفاوت اســت .زمانی که به لیورپول پیوســتم ،بعد از تنها یک روز نسبت
به تیم احساس مســئولیت کردم .خیلی مسائل از آن زمان تغییر کرده ،اما وقتی
مجبور به بازسازی و تغییر بسیاری از موارد شوید ،شرایط آسان پیش نمیرود».
نتایج لیورپول در فصل جدید چندان خوب نبوده و آنها در دو هفته فقط دو امتیاز
کسب کردهاند .کلوپ در ادامه گفت« :البته که ما از این شروع خوشحال نیستیم،
اما چند مسئله نیز رضایت ما را فراهم کرده است .منچستریونایتد میتواند در این
دیدار هیچ چیز یا همه چیز را تغییر دهد ،بنابراین روند آمادهســازی دشوار خواهد
بود .در دیدار برابر ســیتی واقعا خوب و مقابل فــوالم واقعا بد بودیم .در بازی با
پاالس هم نمایش خوبی داشتیم ،اما شرایط به خاطر کارت قرمز نونیز خاص بود.
ما با  10نفر آنها را در همه نقاط زمیت تحت فشــار قرار دادیم که این کار خیلی
سختی است و این عملکرد مورد پسند من قرار گرفت».

 16تاثیرگذاری او روی گلهای شیاطین سرخ نتوانست وضعیتی
بهتر از کسب رتبه چهارمی در لیگ جزیره ،حذف تحقیر آمیز در
مرحله دوم جام اتحادیه و حذف در مرحله یک چهارم نهایی جام
حذفی رقم بزند تا بازیکن اســبق رئال مادرید با مبلغ  63میلیون
یورو راهی پاری سن ژرمن شود.
مقصد محبوب برای صید جام ها
دی ماریا با پیوستن به پاری سن ژرمن متمول و پر ستاره راهش
برای کســب قهرمانی های متوالی هموار شد اما ستاره آرژانتینی
بارها توانست در میان ســتارگانی مثل ادینسون کاوانی و زالتان
ابراهیموویچ نقشی مهم در تیم تحت هدایت لوران بالن ایفا کند
که نمونه مشهود آن با پاس های گل در دیدار رفت و برگشت برابر
چلســی تحت هدایت گاس هیدینگ در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا ،گلزنی در دیدار فینال جام اتحادیه باشگاه های
فرانســه و ثبت  18پاس گل در لوشامپیونه مشهود شد .درخشش
های بازیکــن آرژانتینی فصل  2016-2017برای غلبه بر موناکو
تحت هدایت لئوناردو ژاردیم در لوشامپیونه کافی نبود تا دستاورد
پاری ســن ژرمن در این فصل قهرمانی در جام حذفی ،قهرمانی
جام اتحادیه و سوپرجام فرانسه باشد همچنین درخشش دی ماریا
در دیــدار رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر
بارسلونا با کامبک شورانگیز آبی و اناری ها در نیوکمپ خنثی شد.
در فصل بعدی مسابقات فوتبال فرانسه پی اس جی موفق به فتح
هر  4جام داخلی کشور خروس ها شد که نمیتوان نقش دی ماریا
را در آنها منکر شد .فصل  2018-2019را میتوان سال نقش بر آب
کردن رویاهای هافبک آرژانتینی توسط هم تیمی هایش نامگذاری
کرد که علت آن عملکرد درخشان آنخل برابر منچستریونایتد و رن

فندایک :بازی در اولدترافورد
سخت است ولی ما میبریم

لیورپــول نایب قهرمــان فصل
گذشــته لیگ برتر ،فصل جدید را
خوب آغاز نکرده و از دو بازی اول
خود تنها موفق به کسب دو امتیاز
شده است .سومین بازی قرمزهای
آنفیلــد در ایــن هفتــه ،دیداری
حســاس مقابل منچســتریونایتد
خواهد بــود .ویرژیــل فندایک،
ستاره هلندی لیورپول ،به هواداران
وعــده داد که او و همبازیهایش برای کســب اولین پیروزی فصل تمام
تالششان را خواهند کرد.
یونایتد دوشنبه برای انجام بازی خارج از خانه مقابل یونایتد به اولدترافورد
سفر میکند .دیداری با حساسیتهای سنتی بین دو غول فوتبال انگلیس.
فندایــک میگوید روبرو شــدن با یونایتدی که اریــک تنهاخ را روی
نیمکت دارد و این روزها با بحران روبرو اســت ،چالش دشواری است اما
لیورپولیها با روحیه باال و برای کسب سه امتیاز به میدان خواهند رفت.
ستاره هلندی لیورپول در مصاحبه با وبسایت باشگاه گفت »:بازی خیلی
بزرگی اســت ولی مــا نمیخواهیم چیزی را ثابت کنیــم .هدف ما فقط
پیروزی اســت و هر کاری از دستمان ساخته باشد برای کسب سه امتیاز
خواهیم کرد.
در ســالهای گذشــته پیروزی در اولدترافورد برای ما سخت بوده است.
ولی ســال گذشــته نتیجه خیلی خوبی گرفتیم .کسی نمیتواند منکر این
بشود .یونایتد امسال شروع خوبی نداشته و ما هم بهترین شروع ممکن را
نداشتیم .بنابراین بازی جالبی خواهد بود .یونایتد به نظرم تیم خوبی است
کــه در همه نقاط زمین بازیکنانی خــوب دارد .احتماال آنها از نظر اعتماد
به نفس وضع خوبی نداشــته باشــند ولی بازی مقابل ما برایشان بهترین
فرصت است تا فضای فعلی را عوض کنند.
مــا ولی فقط به خودمان فکر میکنیم و با تالش زیاد به دنبال کســب
ســه امتیاز هســتیم .بازی سختی اســت ولی ما با بازگشت چند بازیکن
مصدوم یــک بازی زیبا ارائه خواهیم کرد و امیــدوارم با یک پیروزی به
خانه برگردیم».

تایید آنچلوتی؛ کاسمیرو قصد جدایی از رئال دارد

کاسمیرو ســتاره برزیلی خط میانی رئال مادرید در
روزهای اخیر مورد توجه منچستریونایتد قرار گرفته
بود و حاال به نظر می رســد انتقال او به اولدترافورد
قطعی شده است .حاال کارلو آنچلوتی سرمربی رئال
مادرید مدعی شــد برای ماندن کاســمیرو تالشی
نکــرده و به تصمیــم این بازیکن مبنــی بر جدایی
احترام گذاشته است.
کارلــو آنچلوتی گفــت« :امروز صبح با کاســمیرو
صحبت کردم .او مــی خواهد یک چالش و فرصت
جدید را امتحان کند و باشگاه این بازیکن را به خاطر
خدمات و شخصیتی که نشــان داده درک می کند.
مذاکراتی صــورت گرفته و البته هیچ چیز رســمی
نشده ،اما تمایل کاســمیرو برای رفتن قطعی است.
اگر توافق بین طرفین نهایی شــود ،ما از همین حاال
جانشین او را در رختکن داریم.
من سعی نکردم کاسمیرو را به ماندن متقاعد کنم.
خیلی به این بازیکن اطمینان دارم و او کمک زیادی
به ما کرده ،اما راهی برای بازگشت نیست .نمی دانم
در چند ساعت آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد ،اما
در صورت جدایی کاسمیرو از او ممنونم و این بازیکن
کارش را به خوبی انجام داد.
اگر کاسمیرو برود شش هافبک داریم و فکر میکنم
این تعداد برای مدیریت کل فصل کافی اســت ،زیرا
همــه بازیکنان خط میانــی امــا از کیفیت باالیی
برخوردار هســتند .کاســمیرو در کنار لوکا مودریچ و

کروس بازیکنان بسیار مهم برای رئال مادرید بودند
و آنها مثلث بســیار موفقی را در تاریخ این باشــگاه
خلق کردند.
طبیعتا اگر مذاکرات ادامه پیدا کند ،کاسمیرو به ویگو
سفر نمی کند .اورلین شوامنی یکی از بهترین هاست،
گزینه اســتفاده از تونی کروس مانند سال دوم من در
اینجا وجود دارد .ما ادوارد کاماوینگا را داریم که ســال
گذشــته خوب بازی کرد .ما نمی توانیم بازیکنی را با
ویژگی های مشابه کاسمیرو جایگزین کنیم ،اما بازیکنان
دیگری در ترکیب داریم .شوامنی بیشتر شبیه کروس
است ،زیرا ویژگی های دفاعی بیشتری دارد.
بازیکنان تصمیم این بازیکن را درک می کنند و تمام

رختکن رئال مادرید برای او احترام زیادی قائل هستند.
وقتی کاسمیرو می خواهد چالش جدیدی را امتحان کند،
بایــد او را درک کنیم و این تصمیم را با نهایت احترام
و محبت بپذیریم .از نظر شــخصی ،وقتی زمان زیادی
را با یک بازیکن مهربان و حرفه ای ســپری می کنید
خوشحال نیستید ،اما احترام گذاشتن مهم تر است.
گاهی اوقات شــایعات را می شنوم و می خوانم ،اما
گاهی اوقات شما توجه نمی کنید که چه اتفاقی قرار
اســت رخ دهد .دیروز متوجه شــدم که احتمال دارد
کاســمیرو اینجا را ترک کند .البته برنامه ریزی رئال
مادرید تغییر نمی کنــد؛ ما در همه رقابت ها مبارزه
خواهیم کرد».

در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی فرانسه و عملکرد
ضعیف ســتارگان باشگاه فرانسوی بود .فصل  2019-2020برای
پاریس سن ژرمن ســال فتح  4جام و رسیدن به یکقدمی رویای
شــان یعنی فتح لیگ قهرمانان اروپا بود که بدون شک نقش اول
صعود این باشــگاه به فینال را دی ماریا با تاثیرگذاری روی هر 3
گل بازی(  1گل و  2پاس گل) برابر الپیزیگ ایفا کرد او همچنین
گل قهرمانی پی اس جی را در ســوپرکاپ فرانسه به ثمر رساند.
وی در فصل  2020-2021نیز دوباره در مراحل یک چهارم ونیمه
نهایی لیــگ قهرمانان اروپا با ثبت پاس گل برابر بایرن مونیخ و
منچسترسیتی درخشید که البته برای دومین صعود متوالی باشگاه
فرانســوی به لیگ قهرمانان اروپا کافی نبود تا این باشگاه کارش
را در این ســال فوتبالی با فتح جام های سوپرکاپ و جام حذفی
به اتمام رساند .در فصل  2021-2022مصدومیت های متوالی و

دالیل مخالفت اتلتیکو با پیشنهاد
نجومیمنچستریونایتد

منچســتریونایتد وقتی پیشنهادی
 130میلیون یورویی به دفتر باشگاه
اتلتیکو مادرید ارســال کرد تا ژوائو
فلیکس را به خدمــت بگیرد تصور
نمیکرد باشگاه اسپانیایی بتواند در
مقابل چنین پیشنهاد وسوسهانگیزی
مقاومت کند .به خصوص با توجه به
شــهرت اتلتیکو به عنوان باشگاهی
که هر ســال عــادت دارد بهترین
بازیکنان خود را بفروشد.
اما درســت بر خالف انتظار یونایتد ،این پیشــنهاد توسط روخی بالنکو رد
شد .اتلتیکو به یونایتد اطالع داد ستاره پرتغالی خود را آنقدر باارزش میداند
که این پیشــنهاد را برای او قابــل توجه ارزیابی نکرده اســت .اما فارغ از
اظهارنظرهای رسمی ،علت واقعی دست رد اسپانیاییها به سینه یونایتد چه
بــود؟در تصمیم اتلتیکو برای نه گفتن بــه یونایتد عوامل زیادی دخیل بود.
اول اینکه روخی بالنکو نمیخواهــد با فروش یکی از بازیکنان کلیدیاش
هواداران را عصبانی کند؛ به خصوص در زمانی که فصل جدید آغاز شــده و
یک هفته را پشت سر گذاشته است .فلیکس در هفته اول اللیگا در پیروزی
 0-3شاگردان سیمئونه مقابل ختافه درخشید تا بیش از پیش بین هواداران
محبوب شود.
اتلتیکو برای راضی کردن فلیکس به رد این پیشــنهاد کار سختی نداشت.
بحرانی که یونایتد این روزها با آن دست و پنجره نرم میکند باعث شده بود
ستاره پرتغالی تمایلی برای حضور در اولدترافورد نداشته باشد.
اما مهمترین دلیل اتلتیکو برای رد پیشــنهاد یونایتد ،مالی بود .در صورتی
که این پیشــنهاد پذیرفته میشــد روخی بالنکو ستارهاش را تنها  3میلیون
یــورو گرانتر از مبلغــی میفروخت که او را خریده بود .ســتاره پرتغالی با
قراردادی  127میلیون یورویی از بنفیکا به اتلتیکو پیوســت .از این گذشــته
در قــرارداد او بنــدی وجود دارد که اتلتیکو هر زمــان فلیکس را به فروش
برساند باید درصدی از قرارداد او را به بنفیکا واگذار کند .در صورت موافقت
با پیشــنهاد یونایتد ،باشگاه اسپانیایی باید  64میلیون یورو به حساب بنفیکا
واریز میکرد.

تشکیل کلکسیون ستارگان در باشــگاه پاری سن ژرمن به دی
ماریا اجازه نداد همچون فصل گذشــته با گل و پاس گل عرض
اندام کند که میتوان همین موضوع را یکی از دالیل اصلی پیوستن
هافبک آرژانتینی به یونتووس برشمرد.
ستاره با تجربه خرید گرانبها بیانکونری
گورخرها در حالی گام در فصل فوتبالی  2022-2023گذاشتند
که در  2فصل جاری به تیم های شــهر میــان موفق به فتح
سری آ شــدند و ارمغان یونتووس کسب سوپرجام و جام حذفی
ایتالیا بوده است که این سلسله ناکامی ها اهمیت حضور بازیکنی
همچون دی ماریا کــه در کارنامه اش  12دوره حضور در لیگ
قهرمانان اروپا ،حضور در جام جهانی های  2014 ،2010و 2018
و  5دوره در کوپا آمریکا را می بیند بیش از گذشته در تیم تحت
هدایت ماسیملیانو آلگری خواهد کرد.

ناگلزمان :حتی سادیو مانه هم
زمان نیاز دارد

بایــرن مونیخ فصــل را فوق العاده
آغــاز کرد و با کســب دو پیروزی و
شــش امتیاز از دو هفته ابتدایی ،باز
هــم خود را به عنوان نامزد شــماره
یک فتــح بوندســلیگا معرفی کرده
اســت .شــاگردان یولیان ناگلزمان
روز یکشنبه در هفته سوم به مصاف
بوخوم خواهند رفت و این ســرمربی
 35ســاله مدعی شد احتمال بروز دو
یا ســه تغییر در ترکیب ثابت این تیم وجود دارد.
یولیان ناگلزمان گفت« :بوخوم فصل قبل بسیار شجاعانه مقابل ما بازی کرد .ما
باید هم برای ارسال های بلند و هم کوتاه آماده باشیم .من مشتاقانه منتظر شروع
مســابقه هستم و امیدوارم نتیج ه متفاوت نسبت به فصل گذشته رقم بخورد.حتی
سادیو مانه که عملکرد درخشانی داشته و بازیکن در سطح جهانی است ،می گوید
که باید به همه روند جدید عادت کند و فراموش نکنید او در گذشته در لیگ برتر
بازی کرده اســت .رایان گراونبرخ نیز به زمان نیاز دارد ،این کامال طبیعی است و
ما به بازیکنان زمان الزم را خواهم داد .به خصوص قبل از هفته های حســاس،
مهم این است که همه بازیکنان ریتم خوبی داشته باشند.
اما ما هنوز در هفته ســوم مسابقات هستیم و نمی توانیم در این مقطع روش
هــای زیاد و جدیــدی را امتحان کنیم .می دانم که بــا وجود این خریدهای
جدید ،به ســرعت همه می گویند که چه بازیکنان گران قیمتی روی نیمکت
بایرن مونیخ حضــور دارند ،اما در حالت عادی بایرن همیشــه باید بازیکنان
خوبی روی نیمکت داشته باشد.
شــرایط بازیکنان بایرن مونیخ؟ جمال موســیاال بازی یکشــنبه را به دلیل
مصدومیت از دســت خواهد داد .هیــچ اتفاق دراماتیکی رخ نــداده ،اما باید
مراقب باشیم .ماتیس دی لیخت نیز دچار آسیب دیدگی شده و  MRIانجام
داده است .اگر او به موقع آتل بســته و درد نداشته باشد ،روز یکشنبه به این
بازیکن میدان خواهم داد .همچنین مچ دســت سرژ گنابری آسیب دیده است
و داویوت اوپامکانو نیز مشــکلی جزئی دارد ، ،بنابراین ما هنوز نمی دانیم که
آیــا او می تواند بــازی کند یا خیر .انجام دو الی ســه تغییر در ترکیب بایرن
مونیخ برنامه ریزی شده است».

بارسلونا دشمن جدید فوتبال

بارســلونا در دهههای گذشــته یکی از محبوبترین
باشگاههای دنیا بود .شعار باشــگاه کاتاالن« ،فراتر از
یک باشگاه» ،نشاندهنده ذهنیتی است که مردم این
ایالت اسپانیا نسبت به باشگاهشان دارند و همین یکی از
مهمترین جذابیتهای آبیاناریها برای هواداران فوتبال
در سراسر دنیا است.اما سالهای پرافتخار بارسلونا به پایان
رسیده است .علت اصلی شرایط اقتصادی وخیمی است
که باشگاه با آن روبرو است .خوان الپورتا ،رئیس باشگاه
در تابستان  2021اعالم کرد بارسا با بدهی  1.35میلیارد
یورویی روبرو است .به همین خاطر است که فعالیتهای
اخیر باشگاه در بازار نقل و انتقاالت بسیاری را شگفتزده
کرده است .آنها تا پیش از شروع فصل جدید برای خرید
پنج بازیکن و از جمله رابرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ
 153میلیون یورو هزینه کردند .اما بارسا در طرف دیگر
معادله تنها از فروش فیلیپ کوتینیو درآمدی  20میلیون
یورویی داشت .به همین خاطر است که دنیای فوتبال با
این سوال روبرو است که بارسلونا چطور میتواند بدون
کسب درآمد در نقل و انتقاالت اینقدر هزینه کند؟ یولیان
ناگلزمان سرمربی بایرن مونیخ در این باره گفت »:بارسا
تنها باشگاهی است که پول ندارد ولی میتواند بازیکن
بخرد .این واقعا مسخره است».
خشم فندرفارت
رافائل فندرفارت از کســانی بود که صریحتر از همه
منتقدین به بارســلونا حمله کــرد .او در مصاحبه با یک
تلویزیون هلندی از رئیس بارسا به عنوان احمق یاد کرد

و باشگاه کاتاالن را به مافیا تشبیه کرد.فندرفارت گفت»:
مایه شرمساری است .الپورتا با آن کل ه گندهاش که همه
جا میخندد .او فکر میکند سلطان است .ولی به نظر من
که یک احمق کوچولو اســت .این باشگاه مافیا است و
باید مجازات شود .اعتبار بارسا بدجوری صدمه دیده .آنها
باشگاه بزرگی بودند که همه دوست داشتند پیراهنشان
را بپوشند» .گری لینهکر انگلیسی هم در رابطه با ماجرای
بارســا و هافبک هلندیاش فرانکی دییونگ به جمع
منتقدین وارد شد و گفت »:بارسلونا با دییونگ مثل یک
تکه گوشــت رفتار کرد .آن هم به دالیلی که تقصیر او
نبود .فرانکی باید قوی بماند .واقعا خیلی عجیب است».
فانباستن :کرویف اگر بود شرمنده میشد
اســطوره فوتبال هلنــد ،مارکو فان باســتن ،هم در
انتقادهای خود از بارسلونا به اسطوره هلندی این باشگاه،

یوهان کرویف ،اشاره کرد و گفت »:اگر کرویف رفتار این
روزهای بارسا را میدید شرمنده میشد» .رفتار بارسلونا
با فرانکی دییونگ هلندیها را به شدت عصبانی کرده
اســت .رونالد واتروس ،دروازهبان سابق تیم ملی هلند،
هم در مصاحبهای گفت »:من دیگر شعار فراتر از یک
باشگاه را نمیشــنوم .آنها که نماد فوتبال مدرن بودند
با رفتار زشتشــان همه چیز را خراب کردند» .بارسلونا
به دلیل رفتار خود در بازار نقل و انتقاالت به مترســک
ی باشگاه کاتاالن
جدید دنیای فوتبال تبدیل شده و خیل 
را هدف گرفتهاند .باشــگاهی که برای کسب موفقیت
در زمــان حال آینده خود را به فروش گذاشــت .تیمی
که ژاوی امســال در اختیار دارد مسلما توجه زیادی به
خود جلب کرده است اما فضای منفی پیرامون بارسلونا
هیچگاه اینقدر پررنگ نبوده است.

