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روزشمار

لهــای حضور آندری شــوچنکو در فوتبال اروپــا بود .این
فصل  2003-4یکی از درخشــانترین فص 
مهاجم اوکراینی میالن در آن فصل توانست در  32بازی برای روسونری  24گل به ثمر برساند .به
دلیل همین عملکرد ،جایزه توپ طال که در آن زمان با رایگیری میان خبرنگاران اروپایی تعیین
میشد ،به این بازیکن رسید .اصلیترین رقبای شوچنکو در این زمینه ،دکو و رونالدینیو بودند.

رک ــورد

روز تاجگذاری شوچنکو

پرامتیازترین بازی NBA
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لیگ حرفهای بسکتبال آمریکا یا همان  NBAپر از روزهایی با ثبت رکوردهای عجیب و دستنیافتنی است.
یکی از این روزها 13 ،دســامبر  1983اســت که رکوردی جالب در آن شــکل گرفت .دو تیم دیترویت پیستون
و دنور ناگتز روبهروی هم قرار گرفتنــد و در مجموع  370امتیاز بیــن دو تیم رد و بدل شــد و پرامتیازترین بازی
تاریخ  NBAلقب گرفت .در این دیدار پیستون با نتیجه  186بر  184رقیبش را شکست داد.

فوتبال اروپا

بحران کرونا
بارســا گرچــه یکــی از بزرگتر یــن
باشــگاههای فوتبال در دنیاســت
اما طــی چنــد فصــل اخیر همــواره
بــا مشــکالت مالــی ر وب ـهرو بــوده
اســت .این تیم باالترین دستمزد
را در دنیای فوتبــال به بازیکنانش
میپــردازد؛ بــرای مثــال فقــط بــه
مســی ســاالنه  36میلیــون دالر
داده میشــود .در ایــن میــان،
شــیوع ویــروس کرونــا مشــکلی بر
دیگــر مشــکالت ایــن تیــم اضافــه
کــرد تــا جایی کــه اعضــای تیــم بعد
از چنــد دور مذاکــره ،بــا کاهــش
دســتمزدهای خــود در ســال 2020
موافقت کردند.

مروری بر وضعیت بارسلونا
که بدترین روزهایش طی  20سال اخیر را تجربه میکند

بارسای ویران

« پایان رکورد  13فصل صدرنشــینی بارســلونا در پایان مرحله گروهی لیگ
قهرمانان اروپا » و « باخت بارســا پــس از  38بازی خانگی در لیــگ قهرمانان ».
این دو خبر که بعد از باخت سهشنبه شــب بارسا مقابل یوونتوس در هفته
پایانــی لیــگ قهرمانــان در رســانهها دســت به دســت شــد ،تنهــا گوشــهای از
حسین خلیلی
ورزش

اتفاقات تلخ و فاجعهباری اســت که طی چند ماه گذشــته در باشگاه کاتاالنی
اتفــاق افتــاده اســت .هــواداران ایــن تیــم نمیداننــد برای شــکل گرفتــن این
روزهــا ،مدیریــت پــر عیــب و ایــراد روســای باشــگاه را مقصــر بدانند یــا رونالد
کومانی که هنوز نتوانسته کوچکترین تغییر تاکتیکی در تیم ایجاد کند.

وقتــی بــه عملکــرد بار ســا در اللیــگا نــگاه
میانداز یــم ،اوضــاع فاجعــه بارتــر از آن چیــزی
شــده کــه کمتــر کســی فکــرش را میکــرد .بــا
باخت هفتــه پیــش در خانه کادیز ،بارســا حاال
بعــد از  10هفته فقــط  14امتیاز کســب کرده که
این بدترین شــروع آنها طی  32ســال گذشــته
محسوب میشود.
شــاید اگر اوضــاع در این تیم عــادی و معمولی
بــود ،کو مــان با یــد حــاال چمدا نها یــش را

میبســت و به کشــورش هلنــد بر میگشــت.
امــا بعــد از اســتعفای چنــد مــاه پیــش جوزپ
بارتومئــو از ریا ســت با شــگاه و رفتــن تمــام
اعضــای هیاتمدیــره ،کارلــس بوســکتس تــا
انتخابــات مــاه ژانویــه رئیــس بارسلوناســت و
طبــق قانــون ایــن باشــگاه حــق اخــراج کومان
را ندارد.
حقیقــت تلــخ ا یــن کــه ا گــر آن مو قــع هــم
هیاتمدیــره جدیــد بیایــد و حکــم بــه اخــراج

کومان بدهد ،باز نمیتوان آینده روشــنی برای
این بارسا متصور بود.

مشکالت مالی

یکــی از انتقادا تــی کــه بــه نحــوه مدیر یــت
بارتومئــو وارد میشــد ،هزینههــای بیبرنامــه
او در باشــگاه بــود .بــه عنــوان مثــال او ســال
گذشته  327میلیون دالر برای خرید بازیکنان
جدیــد هزینــه کــرد ،امــا ایــن خریدها بــه قدری
ناکارآمد بــود که بعد از چند ماه فهرســت بلند
باالیی از مصدومان در کلینیک پزشکی بارسا
دیده میشــد .در همــان روزها بود کــه مارتین
برایتویــت دانمارکــی از لگانــس خریده شــد،
بازیکنی که هنوز مشــخص نشــده بر اســاس
چه متــر و معیاری به جمــع بارســاییها اضافه
شد.

مسی ،در پایان خط؟

به دلیل وجود همین شــرایط اســت کــه برخی

دیدارهای مهم امروز و امشب

رســانههای اســپانیایی میگوینــد اصــا بعیــد
نیست که در همین نقلوانتقاالت زمستانی،
مســی بــار دیگــر درخوا ســت جدا ی ـیاش را
مطرح کنــد .در حالی که بعضی ســعی میکنند
تا حــدودی مســی را بــه بیانگیزگی و نداشــتن
نشــاط قبلی متهم کنند ،اما آمــار میگوید این
مســاله کامــا غیرمنصفانــه اســت .در همین
بــازی مقابــل یــووه ،کاپیتــان بارســا  11شــوت
زد کــه  7تــای آن در چارچــوب بــود 125 .لمــس
تــوپ داشــت و در  19نبــرد تــن بــه تن شــرکت
کرد که این آمــار از تمــام بازیکنان بارســا در آن
 90دقیقه باالتر بود.
در بــازی بــا کادیــز هــم ،تقریبــا چنین شــرایطی
وجــود داشــت .بارســا در آن دیدار بــا مالکیت
82درصدی تــوپ 21 ،شــوت بــه ســمت دروازه
حریفــش شــلیک کــرد کــه  10شــوت از طــرف
مســی بــود .ا یــن مســاله بــه خو بــی نشــان
مید هــد کــه بــار مســؤولیت تیــم بیــش از
همیشــه روی دوش مسی اســت .تفاوت این

دفعــه بــا دفعــات گذشــته ،نبــود یــک برنامــه
تاکتیکی مشخص از سوی کومان است.
در بازیهایــی از این فصل که بارســا بــه دنبال
گلز نــی بــوده همچــون بــازی مقا بــل کاد یــز ،
کو مــان از گریژ مــان ،مســی و برایتو یــت در
خط حمله اســتفاده میکند .پشــت ســر اینها
و در فاصلــه بســیار کمــی ،ترینکائــو ،پیانیــچ و
دمبلــه بــازی میکننــد .همیــن تراکــم در یــک
ســوم زمین حریف عمــا هــر گونــه خالقیتی را
از مســی میگیــرد .قبل از شــروع بازی بارســا و
یووه ،باز هــم بحث مقایســه رونالدو و مســی
در میــان فوتبــال دوســتان مطرح شــد .بعد از
دو گلی که رونالدو زد و مســی ناکام ماند ،عمال
طرفداران  CR7دست باال را داشتند.
اما در جواب آنها میتوان همیــن یک جمله را
بیان کرد :مســی در یــک تیم رو بــه افول تحت
هدا یــت کو مــان بــازی میکنــد و رونا لــدو در
تیمی اســت که با پیرلو روزب ـهروز در حال بهتر
شدناست.
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