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فوتبال خارجی

بزرگترین رقابت باشگاهی فوتبال در دنیا
جنجالی از آب درآمد!

داوري اشاره كرده است و بيان داشته كه "بارسا با اشتباهات داوري در الليگا بدون شكست باقي ماند".
روزنامه  A.Sنيز اشاره كرده " :بيشتر الكالسيكو ،كمتر داوري!"
نش��ريه الموندو ديپورتيو نيز از زيان هر دو تيم نسبت به تصميمات داوري سخن گفته و شروع جنجال
در بازي را به اخراج سرخي روبرتو نسبت داده است.

كمپين ضد مسي مادريدي ها:

پس از ب��ازي در مادريد كمپيني به رهبري راموس كاپيتان رئال به راه افتاد كه اش��تباهات داوري را به
اعتراض شديد مسي و صحبت هاي او با داور بازي در تونل منتهي به رختكن در بين دو نيمه نسبت داده
اند و به عقيده آنها مس��ي بايد همانجا اخراج مي ش��د .اين كمپين ،واكنش اعتراضي ارنستو والورده به
حمايت از مس��ي را به همراه داشته است .سرمربي بارسا بيان داشته است كه به صداقت تصميمات داور
علي رغم اشتباهات وي اعتقاد داشته و همچنين اضافه كرد" :صحبت با داور و انتقاد به وي در ساير بازي
ها مرسوم است و بدون شك هيچ بازيكني نميتواند در تصميمات داور نقشي داشته باشد".

آخرين الكالسيكوي اينيستا

الكالس��يكوهاي آينده ديگر ش��اهد درخش��ش كاپيتان نخواهد بود و اين آخرين بازي آندرس براي
بارس��ا مقابل مادريدي ها بود .طبق آمار اينيستا  37بازي مقابل رئال انجام داده كه در اين بين موفق به
كسب  16پيروزي مقابل رقيب ديرينه بارسا شده است .اينيستا در پايان فصل با پيراهن آبي اناري بارسا
خداحافظي خواهد كرد.

ال کالسیکوی شماره  237در حالی یکشنبه هفته گذشته با تساوی  2بر  2به پایان رسید که اشتباهات
داوری و جنجال بین بازیکنان و اعتراض ش��دید بازیکنان به داور مس��ابقه بر اتفاقات فنی بازی س��ایه
انداخت .از چندین روز قبل از آغاز مس��ابقه بزرگ بدون توجه به قهرماني زودهنگام بارسلونا در الليگا،
به نظر می رس��ید که این رقابت به جنجال کش��یده خواهد ش��د .زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی
رئالمادری��د چند روز قبل از بازی اعالم ک��رده بود که مجموعه رئال برای قهرم��ان اللیگا و همچنین
آندرس اینیس��تا تونل افتخار نخواهن��د زد .دلیل اعالم این تصمیم زیدان و س��ران رئال به خاطر عدم
توجه بارس��لونا به قهرمانی رئالی ها در جام باشگاه های جهان بود که به همین منظور بارسایی ها برای
مادری��دی ها تونل افتخاری برپا نکردند .وعده زیدان عملی ش��د و خبری از تونل افتخار بازیکنان رئال
نبود.
چهره اول الکالسیکو بدون شک داوربازی ،آقای هرناندز بود که با تصمیمات جنجال برانگیز و اشتباه
خود بار دیگر مسئوالن برگزاری مسابقات را به فکر استفاده از فناوری  VARبرای فصل آتی مسابقات
انداخت.
ش��ايد جرقه اوليه جنجال و درگيري بين بازيكنان ازاتفاق اواخر بازي در نيمه اول بين سوآرز و راموس
زده ش��د كه كارت زرد داور را براي هردو به ارمغان آورد .اولين تصميم اش��تباه داور كه بدون ش��ك در
تصميات اشتباه بعدي او نيز تاثيرگذار بود در دقيقه  48نيمه اول و با اخراج سرخي روبرتو رقم خورد كه
تصاوير ويديويي و اعتراض گس��ترده كادر فني و بازيكنان بارسلونا حاكي از اين بود كه ضربه روبرتو به
صورت مارس��لو برخورد نكرده و اين بازيكن برزيلي تمارض انجام داده است .با اين تصميم بارسلونا 45
دقيقه دوم را  10نفره به بازي ادامه داد.
اتفاق مهم ديگر نيمه اول بازي مصدوميت فوق ستاره پرتغالي رئال در در دقيقه  46بازي همزمان با باز
كردن دروازه بارس��لونا بود كه پس از برخورد با پيكه به نظر مچ پاي رونالدو پيچ خورد و زيدان مجبور به
تعويض وي براي نيمه دوم ش��د .اوج نگران زماني بود كه ب��ه نظر رونالدو فينال ليگ قهرمانان  5خرداد
برابر ليورپول را از دس��ت خواهد داد اما سرمربي رئال در نشست خبري بعد بازي مصدوميت رونالدو را
جدي ندانست و دوري او از ميادين را حدود  2هفته اعالم كرد.
نيمه دوم بازي نيز با چاش��ني تصميمات اش��تباه هرناندز در قضاوت همراه بود و به عقيده بارسايي ها
حركت خشن گرت بيل روي ساموئل اومتيتي بايد كارت قرمز داور را به همراه مي داشت اما هرناندز از
اين صحنه گذر كرد و رئال  10نفره نشد.
سريال تصميمات اشتباه داور اينبار به ضرر رئال روي گل دوم بارسا آغاز شد كه به وضوح سوارز مهاجم
اروگوئه اي بارسا با خطا توپ را از واران ربود و همان توپ توسط مسي تبديل به گل شد.
و آخرين اش��تباه بزرگ داور بازي لحظه اعالم نكردن پنالتي بروي مارسلو بود كه منجر به خشم شديد
اين برزيلي و كادر رئال در نيمكت شد.
و اين چنين نه رونالدو و نه مسي بلكه داور بازي چهره اول اين ميدان بود.
در همين خصوص بعد از بازي نش��ريه هاي اس��پانيايي با تيترهاي جنجالي خود به حواشي اين ديدار
پرداختند:
نش��ريه ماركا كه طرفدار رئال مادريد است در س��ر خط خبرهاي خود به سود بردن بارسا از اشتباهات

 237بازي :مجموع ديدارهاي رسمي بارسا و رئال

بازي هاي بارس��ا و رئال در تمامي مسابقات رسمي عدد  237را مقابل خود دارد .از اين تعداد سهم بارسا
 92برد و سهم رئال مادريد  95برد مي باشد و  50بازي هم به تساوي كشيده شده است.
در الليگا نيزدو تيم  176بازي انجام داده اند كه طبق آمار س��هم بارس��ا  70برد و سهم رئال  72پيروزي
مي باشد.
بهترين گلزن الكالس��يكو اعجوبه آرژانتيني ،ليونل مسي اس��ت كه با گلي كه در الكالسيكوي آخر زد
موفق به زدن  26گل به رئال در تمامي تورنمتنتهاي رس��مي شده است و پس از او آلفردو دياستفانو
بازيكن افسانهاي رئال و كريستيانو رونالدو با  18گل قرار دارند.

 5خرداد؛ آخرين رويداد مهم اروپا قبل از جام جهاني

 12روز ديگر ،ش��هر كيف ،پايتخت اوكراين ميزبان بازي نهايي بين دو تي��م ليورپول و رئال مادريد در
چارچوپ رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا مي باشد.
اين در شرايطي است كه ليورپول يورگن كلوپ در آستانه اين بازي در ليگ برتر انگليس شرايط ويژهاي
دارد و پس از شكس��ت هفته گذشته مقابل چلسي رتبه سوم اين تيم به خطر افتاده و حتي احتمال عدم
كسب سهميه نيز براي مردان آنفيلد وجود دارد و آن ها تاتنهام و چلسي را يك قدمي خود مي بينند.
در ب��ازي فينال مقابل رئال هم به طور قطع ماتيپ ،اوكس��ليد چمبرلين ،الالن��ا و امره جان ليورپول را
همراهي نخواهند كرد و گويا كلوپ براي كس��ب شش��مين قهرماني ليورپول ش��ب دشواري را پيشرو
دارد .ازس��وي ديگر رئال زيدان كه امسال جز س��وپركاپ اس��پانيا جامي نگرفته از انگيزه بااليي براي
كسب سومين قهرماني پياپي  UCLبرخوردار است تا بارديگر تخصص خود را در ليگ قهرمانان به رخ
رقيبان بكشند.
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