رقابت النصر و الهالل؛ عالقه عربستانیها به رونالدو

بحث جدایی رونالدو از منچســتریونایتد همچنان مطرح اســت و
علیرغم بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی اروپا ،شایعات
بســیاری درباره احتمال ترک اولدترافورد توسط او به گوش میرسد.
این بازیکن پرتغالی پیش از شروع تمرینات پیش فصل اعالم کرد که
قصــد دارد یونایتد را ترک کند اما تالشهای او و مدیر برنامههایش
برای انتقال این مهاجم به باشــگاهی کــه در لیگ قهرمانان حضور
داشته باشد بینتیجه ماند .بسیاری از رسانههای انگلیسی در روزهای

اخیر مدعی شده بودند که بازیکنان یونایتد اطمینان دارند که رونالدو
به دنبال جدایی از یونایتد در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی است و به
احتمال زیاد در ماه ژانویه از این باشگاه جدا خواهد شد .دو باشگاهی
که پیش از این پیشــنهادی جدی و قابل توجه به این ستاره پرتغالی
ارائه کردند ،النصر و الهالل بودند .با توجه به شــرایط مالی خوب این
دو باشگاه ،گفته شــده بود که پیشنهاد ارائه شده از سوی آنها بسیار
قابل توجه و هنگفت بوده اســت .هرچند رونالدو فعال این پیشنهاد

را نپذیرفته اما ممکن اســت شرایط در چند ماه آینده و خصوصا پس
از پایان جام جهانی  2022قطر برای او تغییر کند .یاســر المسحل در
گفتگو با اتلتیک مدعی شد «:ما دوست داریم بازیکنی مانند کریستیانو
رونالدو را در لیگ عربســتان ببینیم .این باعث میشــود که بازخورد
مثبتی بگیریم .من اطمینان دارم که همه از دستاوردها و رکوردهای
رونالدو مطلع هســتند اما او بازیکنی است که به عنوان یک الگو هم
شناخته میشود.
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یووه 2-2سالرنیتانا:
آلگری از اخراج فرار کرد؟

در این دیدار ابتدا این تیم میهمان بود که با دو گل پیش افتاد اما
شاگردان آلگری توانستند در دقایق پایانی کار را به تساوی بکشند
و یک امتیاز از این دیدار خانگی کسب کنند .سالرنیتانا بازی را بهتر
آغاز کرد و در دقیقه  4بود که کریشتوف پیونتک صاحب موقعیت شد
اما ضربه او از کنار دروازه یووه به بیرون رفت.
ســه دقیقه بعد نوبت یوونتوســی ها بود کــه اولین موقعیت
جــدی شــان را روی دروازه حریف ایجاد کننــد اما لوئیجی
ســهپه ،دروازه بان ســالرنتینا ،با حضور به موقع ضربه فابیو
میرتی را مهار کرد.
حمــات دو تیــم ادامه پیدا کــرد تا اینکــه در دقیقه  18این
ســالرنیتانا بود که به گل اول بازی رســید .روی حرکت خوب
پاســکوآله ماتزوکی از سمت چپ و ارسال تند و تیز او به دهانه
دروازه بود که آنتونیو کاندروا موفق شد حساب کار را  0-1کند.
بعد از این گل یوونتوسی ها پیش کشیدند و بیشتر توپ و میدان
را در اختیار داشتند اما نمیتوانستند موقعیتی روی دروازه حریف
ایجاد کننــد .در مقابل در دقیقه  30روی ارســال کاندروا ،این
پیونتک بود که می توانســت اختالف را به دو گل افزایش بدهد
اما نتوانست از این فرصت استفاده کند.
در ادامه باز هم این یوونتوســی ها بودند که حمالت بیشتری
روی دروازه حریف داشــتند و در دقیقــه  ،39والهوویچ دروازه
سالرنیتانا را باز کرد اما داور به دلیل آفساید این گل را نپذیرفت.

در دقایق پایانی یوونتوســی ها در تالش بودند که گل خورده
را جبران کنند اما در وقت های تلف شــده ،این سالرنیتانا بود که
صاحب یک ضربه پنالتی شــد .ضربه پیونتک در محوطه جریمه
یووه به دســت گلیسون برمر برخورد کرد و داور بعد از استفاده از
 VARنقطه پنالتی را نشــان داد .خود پیونتک پشت ضربه قرار
گرفت و بعد از فریب ماتیا پرین ،حســاب کار را  0-2کرد و نیمه
اول با همین نتیجه به پایان رسید.
نیمه دوم را یوونتوس هجومی آغاز کرد و خیلی زود یکی از گل
های خورده را جبران کــرد .در دقیقه  51بود که حرکت فیلیپ
کاستیچ از سمت چپ و ارسال او به دهانه دروازه را گلیسون برمر
با ضربه سر تبدیل به گل کرد.یوونتوس می توانست یک دقیقه
بعد به گل تساوی برسد اما ضربه فدریکو فازیو ،مدافع سالرنیتانا،
که قصد دفع ارسال دوشان والهوویچ داشت با خوش شانسی او
به تیر دروازه خودی برخورد کرد و گل نشد.
در ادامه این یوونتوسی ها بودند که حمالت خطرناک تری روی
دروازه حریف داشــتند اما کم دقتی در زدن ضربات نهایی باعث
می شد تا فرصت های این تیم یکی بعد از دیگری از دست برود.
هرچه به دقایق پایانی نزدیک می شــدیم ،فشار حمالت یووه
بیشــتر و بیشتر می شد تا اینکه سرانجام در اولین دقیقه از وقت
های تلف شــده این تیم به یک ضربه پنالتی رسید .خطای تونی
ویلنا روی الکس ســاندرو باعث شــد تا داور یک پنالتی به سود

وینیسیوس مثل نیمار شده؛
یکی به او تذکر بدهد!

وینیسیوس فصل گذشته بود که
زیر نظر کارلو آنچلوتی متحول شد
و نقش مهمی در قهرمانی رئال در
اللیگا و لیگ قهرمانان داشــت .او
پس از کریم بنزمــا دومین گلزن
برتر رئال مادرید در فصل گذشــته
بود .سبک بازی خاص وینیسیوس
و دریبــل هــای او گاهــی باعث
عصبی شدن بازیکنان حریف می
شود .شادی گل های وینیسیوس نیز اغلب با اعتراض هواداران تیم های
رقیب مواجه می شود.
در جریان بازی رئال مادرید برابر مایورکا در برنابئو ،وینیسیوس گل دوم
رئال را زد و همان شــادی گل خاص خود را به نمایش گذاشــت .در یک
صحنه دریبل های وینیسیوس باعث عصبانیت مدافع مایورکا شد و حتی
کار به درگیری لفظی خاویر آگیره ،مربی مایورکا ،با وینیسیوس نیز کشید.
مربی مایورکا در پایان بازی و در مورد تنش با وینیسیوس گفت «:هر چه
بود در همان زمین باقی ماند و قرار نیست چنین مسائلی در نشست های
خبری مطرح شود .از نظر من همه چیز تمام شده است».
ایتورالده گونزالس ،کارشناس داوری آاس ،معتقد است که وینیسیوس در
حال تبدیل شــدن به یک نیمار جدید است .نیمار هم زمانی که در بارسا
بود ،شــرایط مشابهی داشــت و حرکات او در زمین با اعتراض تیم های
مقابل مواجه می شد .گونزالس معتقد است که در رئال باید به وینیسیوس
تذکر جدی بدهند.
کارلو آنچلوتی ،ســرمربی رئال ،امــا مخالف این موضوع اســت .او به
خبرنگاران گفت «:وینیســیوس یک بازیکن خاص است .سبک بازی او
به گونهای اســت که گاهی باعث عصبی شدن بازیکنان مقابل می شود و
این کامال طبیعی است .وینیسیوس همیشه دوست دارد دریبل بزند و باید
او را درک کنیم .فوتبال همین است و هم رفتار وینیسیوس در زمین قابل
درک است و هم عصبی شدن بازیکنان تیم مقابل .وینیسیوس به داوران
و رقبا نهایت احترام را می گذارد و معتقدم اصال نیازی نیســت که سبک
بازی خودش را تغییر دهد».

پابلو لونگوریــا در فوریه  2021در حالی ریاســت
باشگاه فرانسوی مارســی را برعهده گرفت که یک
هدف اصلــی و غیر قابل بحث داشــت .این رییس
اســپانیایی گفت«:ما میخواهیم جزو سه تیم صدر
جدول باشــیم و هر سال در لیگ قهرمانان به میدان
برویم».
هدفی که در پایان آن فصل به آن دست پیدا نکرد،
چراکه این تیم تحت هدایت خورخه ســمپائولی در
جایگاه پنجم قرار گرفت اما این تیم فصل گذشــته
پس از پی اس جی در رده دوم جدول بود.
همــه چیز از ابتدای این فصل تغییر کرده اســت و
آنها شــانه به شــانه در حال رقابت با پی اس جی
هســتند .این تیم  19امتیــاز از  21امتیاز ممکن را
کســب کرده تا بهترین آغاز در تاریخ این باشگاه را
رقم زده باشد
آنهــا در این تابســتان نیز یک قــدم رو به جلو در
بازار نقل و انتقاالت برداشتند .جذب خاویر ریبالتای
اســپانیایی در کنار بازیکنانی از زنیت ،یوونتو و پارما
باعث شده است که شرایط در مارسی به شکل قابل
توجهی تغییر کند.
در واقع برنامه این تیم برای تابستان بسیار گسترده

یووه اعالم کند.
لئوناردو بونوچی پشــت توپ قرار گرفت و شــوت محکم او را
ســهپه دفع کرد اما توپ برگشــتی بار دیگر مقابل بونوچی قرار
گرفت و خود او کار را تمام کرد تا بازی  2-2مساوی شود.
حمــات یووه بعد از این گل هــم ادامه پیدا کرد و در پنجمین
دقیقه از وقت های تلف شــده این تیم به گل سوم رسید اما داور
به دلیل آفســاید این گل را نپذیرفت ولی آرکادیوش میلیک که
این گل را زده بود ،بــه دلیل درآوردن پیراهن کارت زرد دوم را
گرفت و اخراج شد.
این اتفاق باعث درگیری بازیکنان دو تیم شد و خوان کوادرادو و
فدریکو فازیو هم از بازی اخراج شدند و در نهایت بازی با تساوی
 2-2به پایان رسید.

خشنترین مذاکره تاریخ؛
بینی رئیس باشگاه را شکستند

رائــول مارتین پرزا ،رئیس باشــگاه
اســپانیایی رایــو وایهکانو ،با انتشــار
عکســی از خودش کــه او را با بینی
پانسمانشــده نشــان میدهد مدعی
شــد مدیر برنامههای یک فوتبالیست
در جریان مذاکرات با ســر به بینی او
ضربه زده اســت .رایو وایهکانو مدتی
بود مذاکــرات برای انتقال دیتوماس
را آغاز کرده بــود و در روزهای اخیر
گزارشها در اســپانیا حاکی از این بود که انتقال این مهاجم اســپانیایی به رایو
وایهکانو نزدیک به نظر میرســد .با توجه به اینکه رئیس این باشــگاه میگوید
در جریان مذاکرات مورد حمله مدیر برنامههای دیتوماس قرار گرفته مشــخص
نیســت آینده این انتقال چه خواهد شد.رئیس باشگاه رایو وایهکانو به رادیو کوپه
گفت »:درحالیکه اصال انتظارش را نداشــتم با ســر به بینی من کوبید .این کار
ایوان گارســیا ،مدیر برنامههای رائول دیتوماس ،مجرمانه بود .عملی که از یک
بزدل برمیآید .چون اگر قبلش هشــدار داده بود با هم دعوا میکردیم و من هم
از خجالتش درمیآمدم» .باشگاه رایو وایهکانو هم در این باره بیانیهای صادر کرد.
در بیانیه باشگاه چنین آمده »:ادعاها درباره اینکه رائول مارتین پرزا ،رئیس باشگاه
ما ،به ایوان گارسیا حمله کرده کامال کذب است .ایوان گارسیا بود که به آقای پرزا
حمله کرد و با ســر به صورت او کوبید .این اتفاق در ساعات پایانی پنجشنبه شب
اتفاق افتاد .رئیس باشــگاه ما به پلیس زنگ زد و به بخش اورژانس بیمارســتان
رفت تا مداوا شــود .او بالفاصله از ایوان گارســیا به پلیس شکایت کرد .خبرهای
جعلیای که منتشــر شد و ما به این وســیله تکذیبشان میکنیم یک استراتژی
دفاعی ضعیف از طرف ایوان گارســیا اســت تا به زعم خودش از محکومیت در
دادگاه فرار کند».با توجه به این اتفاقات عجیب و غریب به نظر میرســد انتقال
دیتوماس به رایو وایهکانو را باید پایان یافته تلقی کرد .این در حالی است که دو
باشگاه ماهها بود که برای انتقال او در حال مذاکره بودند.
دیتوماس که بازیکن تیم ملی اســپانیا است در باشگاه اسپانیول شرایط خوبی
ندارد و با بیمهری مواجه است .بعد از تیره شدن رابطه دیتوماس با مربی جدید
اسپانیول ،دیهگو مارتینز ،او دیگر در ترکیب این تیم جایی ندارد و به همین خاطر
مجبور شده بود به دنبال تیمی جدید بگردد.

جشن یووه خراب شد؛ یک گل مردود و چهار اخراجی
یوونتوس در دیــداری جذاب و پربرخورد مقابل ســالرنیتانا به
تســاوی  2-2رضایت داد .ابتدا این تیم میهمان بود که در نیمه
اول با دو گل پیش افتاد اما گلیســون برمر در ابتدای نیمه دوم
یکــی از گل های خورده یووه را جبران کرد و در اولین دقیقه از
وقت های اضافه نیمه دوم ،لئوناردو بونوچی گل تساوی را برای
یووه به ثمر رساند.
اما هنوز جنجال اصلــی در راه بود .در دقیقه  ،90+5روی یک
ارسال از سمت راست محوطه جریمه سالرنیتانا ،این آرکادیوش
میلیک بود که با ضربه ســر گل برتری یووه را به ثمر رساند اما
داور بعد از اســتفاده از  ،VARتشــخیص داد که بونوچی علی
رغم اینکه تاثیری روی توپ نداشــت اما در جریان بازی بود و

معارفه رسمی پاتر در چلسی؛
مفتخر و هیجان زدهام

بعد از اخــراج توماس توخل از
چلســی یک روز بعد از شکست
 0-1این تیم مقابل دیناموزاگرب
در لیگ قهرمانان اروپا ،از گراهام
پاتر ســرمربی وقت برایتون به
عنوان مهمترین گزینه چلســی
برای جانشینی او یاد میشد .اما
رسانهها گزینههای دیگری مثل
مائوریســیو پوچتینو و زینالدین
زیدان را هم برای این پست مطرح میکردند.
در نهایت مذاکرات چلسی با برایتون برای جلب رضایت این باشگاه
به نتیجه رســید و آبیهای لندن چهار روز پیش با انتشــار بیانیهای
رسمی از امضای قرارداد پنج ساله با گراهام پاتر خبر دادند .پاتر از این
پس به عنوان سرمربی روی نیمکت چلسی خواهد نشست.
با حضور تاد بولی ،مالک باشــگاه چلسی ،مراسم معارفه گراهام پاتر
برگزار شــد و او در اولین صحبت هــای خود به عنوان مربی آبی ها
گفت «:بســیار هیجان زده ام و افتخــار می کنم که به عنوان مربی
جدید چلسی انتخاب شــده ام .از اعتماد مالک باشگاه ممنونم و بی
صبرانه منتظر شــروع کار با بازیکنانم هســتم .یک تیم بسیار خوب
داریم و با حمایت هواداران شــگفتانگیزمان ،می توانیم به موفقیت
های زیادی برسیم .همچنین می خواهم صمیمانه از مدیران باشگاه
برایتون ،به ویژه تونی بلوم تشــکر کنم که در سال های اخیر به من
فرصــت دادند تا توانایی هایم را در این باشــگاه نشــان بدهم .آنها
همواره حامی من بودند».
تــاد بولی نیز گفت «:از انتخاب گراهام خوشــحال و هیجان زدهام.
او یک مربی اثبات شــده و مبتکر در لیگ برتر اســت و معتقدم ایده
های او باعث موفقیت چلســی خواهد شد .گراهام پاتر ،چلسی را به
باشگاهی موفق تر در انگلیس و اروپا تبدیل خواهد کرد .او یک مربی
توانا در درون و بیرون زمین است .مشتاقانه منتظر دیدن اثرات مثبت
او در تیم هســتم .ما کامال از او و تیم مربیگری اش حمایت خواهیم
کرد».

چون در لحظه زدن ضربه توســط میلیک در آفساید قرار داشت،
ایــن گل را نپذیرفت .بدتر از اینکه میلیــک که یک کارت زرد
داشت ،بعد از زدن این گل پیراهنش را از تن خارج کرده بود و با
دریافت کارت زرد دوم ،از بازی اخراج شد.
ایــن تصمیم داور خشــم بازیکنان یووه را به همراه داشــت و
بــا تحریک بازیکنان ســالرنیتانا ،ناگهان درگیــری بزرگی بین
بازیکنان و کادر دو تیم رخ داد و در نهایت داور به ســه نفر دیگر
کارت قرمز نشــان داد؛ فدریکو فازیو ،مدافع ســالرنیتانا و خوان
کوادرادو و مکس آلگری از یووه.
حاال یوونتوســی ها برای دیدار هفته بعد در خانه مونزا ،عالوه
بر دو بازیکن تاثیرگذارشان ،آلگری را هم روی نیمکت نخواهند
داشت.

لیورپولیها به کلوپ:
چرا به صالح استراحت ندادی؟

درحالیکه چند روزی از شکست
تحقیرآمیز  1-4لیورپول مقابل
ناپولــی در لیــگ قهرمانــان
میگــذرد هــواداران لیورپول
به یاد توصیــهای افتادهاند که
یکی از ســتارههای سابقشان
در آســتانه این مسابقه به کادر
فنی قرمزهــا کرده بود .عدهای
از هــواداران میگوینــد نتیجه
بازی نشــان داد که حق با این ستاره سابق باشگاه بوده و ای کاش
یورگن کلوپ و دستیارانش حرفهای او را شنیده بودند و به آن عمل
میکردند.
جان بارنز در آســتانه دیدار روز چهارشنبه لیورپول مقابل ناپولی در
مصاحبهای گفته بود »:محمد صالح به اســتراحت نیاز دارد .کلوپ
و کادر فنی باید به او اســتراحت بدهند .این خیلی مهم است .وقتی
صالح در بازی عملکرد الزم را نداشــته باشد کل تیم دچار مشکل
میشود».
صــاح فصل جدیــد را خیلی خوب شــروع کرد ولــی به تدریج
عملکردی ضعیفتر به نمایش گذاشــت تــا در دیدار مقابل ناپولی
یکی از ضعیفترین بازیهای خود در ماههای اخیر را انجام دهد.
بعد از آنکه هــوداران لیورپول به یاد صحبتهای جان بارنز درباره
صــاح افتادند و مصاحبه او پیش از دیدار با ناپولی خبرســاز شــد
این ستاره سابق لیورپول در مصاحبه جدیدی با میرر گفت»:صالح
درســت میشود .او در این فصل نتوانسته آنقدر که دلش میخواهد
گل بزند ولی کم کم دارد به سیستم جدید تیم عادت میکند.
سبک بازی داروین نونیز با سبکی که فیرمینو و مانه بازی میکردند
فرق دارد و بازیکنان حاال باید به سیستم جدید عادت کنند .پس کار
آنقدرها هم که فکر میکنید راحت نیســت .همانطور که وقتی مانه
تازه به تیم اضافه شده بود و زمانی که لوئیس دیاز به لیورپول آمده
بود مدتی طول کشــید تا خط حمله به سبک جدید عادت کند این
بار هم صالح کمی زمان نیاز دارد تا به سیستم جدید خو بگیرد».

پابلو لونگوریا در فوریه 2021؛

بایرن مونیخ میزبان بارسلونا؛

رقیب اصلی پاریس
تیم محبوب زیدان!

امیدوارم امروز خاطرات خوبمان
برابر بارسا تکرار شود

بود .آنها  14بازیکــن دیگر را هم به خدمت گرفتند
که شــامل پائو لوپــز (رم 12 ،میلیون یــورو) ،متئو
گوندوزی (آرســنال 11 ،میلیون یورو) ،جوردن ورتو
(رم 11 ،میلیــون یورو) ،لوییس ســوارز (گرانادا10 ،
میلیــون یورو) ،چنگیز اونــد (رم 8.4 ،میلیون یورو)،
جاناتان کالس (النس 7.5 ،میلیون یورو) ،چانســل
امبمبا (پورتو ،آزاد) ،اریک بایی (یونایتد ،قرضی) ،توره
(هاور 5.5 ،میلیون یورو) ،الکســیس سانچس (اینتر،
آزاد) ،نونو تاوارس (آرســنال ،قرضی) ،امینه هاریت
(شالکه ،قرضی) ،عیســی کابوره (سیتی ،قرضی) و

روبن بالنکو (سلتاویگو ،قرضی) هستند.
آنهــا در واقعی ســعی کردند تیــم کامال جدیدی
را شــکل دهند و  15بازیکن را نیــز واگذار کردند:
کالتــا کار (ســاوتهمپتون 10 ،میلیون یــورو) ،لوان
پرز (فنرباغچه 5.23 ،میلیون یــورو) ،لوکاس پرین
(استراسبورگ 1.5 ،میلیون یورو) ،آرکادیوش میلیک
(یوونتوس ،قرضی) ،بوبکر کامارا (استون ویال ،آزاد)،
آلوارو گونزالــس (النصر ،آزاد) ،اســتیو ماندانا (رن،
قرضــی) ،پل لیروال (الچه ،قرضــی) ،جوردن اموی
(ختافــه ،قرضی) ،کونراد ده ال فونتــه (المپیاکوس،
قزضــی) ،لوییس انریک (بوتافوگــو ،قرضی) ،نمانیا
رادونیچ (تورینو ،قرضی) ،کوین اســتروتمن (جنووا،
قرضی) ،عثامه ترغلین (آالنیا اسپور ،قرضی) و ویلیام
سالیبا (آرسنال ،بازگشت قرضی).
ایــن انقــاب بــزرگ در این تیم با درخشــش
الکســیس ســانچس به موفقیت رســیده اســت.
ایــن بازیکن تا به حال چهار گل در شــش بازی
لیگ فرانســه به ثمر رســانده اســت .این «پسر
شــگفتانگیز» حاال نمادی از تیم مارسی است و
به نظر میرســد که همه چیز آماده است تا رقابتی
جذاب با پی اس جی را شاهد باشیم.

بایرن مونیــخ امروز در زمیــن خود میزبان
بارســلونا است .در ســه مصاف اخیر دو تیم،
بایرن توانســته بارســا را با گل های فراوان
شکست دهد و به خصوص پیروزی  2-8برابر
بارســا در یک چهارم نهایی لیــگ قهرمانان
فصل  2019-20فراموش نشدنی است .البته
بایرن دیگر روبرت لواندوفســکی را در اختیار
ندارد و او حاال بازیکن بارسلوناســت .این می
تواند جذابیت بازی امروز را مضاعف کند.
کارل هاینس رومینیگه ،نایب رئیس ســابق
بایرن ،در مصاحبه بــا آاس و در مورد مصاف
با بارســلونا گفت «:قطعا خوشــحال شدم که
با بارســا همگروه شــدیم .مالقــات دوباره با
لواندوفسکی بســیار جذاب اســت .خاطرات
خوبی از رویاروییهای اخیر برابر بارسا داریم.
به خصوص پیــروزی  2-8برابر بارســا فوق
العــاده بود اما خاطرات بدی هم داریم .ســال
 2009در نوکمپ در یک نیمه از بارسلونا چهار
گل دریافت کردیــم و در نیمه دوم من بارها
ســاعتم را نگاه کردم و دوست داشتم هر چه
سریعتر بازی تمام شود .در هیچ بازی دیگری

به آن اندازه برای رســیدن به دقیقه  90انتظار
نکشیدم».
رومینیگــه در مــورد پیــروزی  2-8گفت«:
بارســا برای ســال ها تیمی فوق العاده داشت
ولــی در آن بازی در حد و اندازه های خودش
ظاهر نشــد .ما قبل از بازی استرس داشتیم و
تصــور آن نتیجه را نمی کردیــم .همه بعد از
بازی جشــن گرفتیم و دیگر اطمینان داشتیم
که قهرمان خواهیم شد .سال  2013نیز بارسا
را در حالــی در دو بــازی  0-4و  3-0بردیم

که لیونل مســی در بهترین فرم خودش بود.
امیدوارم امروز نیز همان خاطرات خوب تکرار
شوند».
بارســلونا از پروش اســتعداد در الماســیا تا
فعالکردن اهرمهای مالی «:الماســیا ســال
ها الگویی برای همه باشــگاه از جمله بایرن
بود ولی بحران مالی در بارســلونا باعث شد تا
این باشگاه دچار مشکالت زیادی شود .خوان
الپورتا را خوب می شناســم و می دانم که او
انسانی همیشه خوشبین است .کسی بهتر از او
بارســلونا را نمی شناسد .الپورتا ترجیح داد به
جای صبر کردن و بهتر شــدن اوضاع مالی ،با
فعال کردن اهرم های مالی ،بارســا را سریعتر
به سطح اول فوتبال اروپا برگرداند و حاال آنها
مدعی جدی قهرمانی چمپیونزلیگ هســتند.
الپورتا زمانی با انتخاب پپ گواردیوال ،بهترین
دوره تاریخ بارســا را ثبت کــرد .خطر فروش
داراییهای باشــگاه؟ اسپانیا مثل آلمان نیست
و اگر بارسا خوب نتیجه بگیرد ،مشکالت مالی
اش را به راحتی پشت ســر خواهد گذاشت و
خطری آنها را تهدید نخواهد کرد».

