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مارادونای
درباره خویچا کواراتسخلیا، پدیده جدید 
ناپولی که نامش به معنای درخشان است

اسمسخت

کواراتسخلیا 
در ســرزمین مادری خود، 

لقب »مسی گرجســتانی« را به خود 
اختصاص داده است، اما او با دیگر مهاجم 
بزرگ دوران مدرن، کریستیانو رونالدو بزرگ 

شد. او پیراهن شــماره ۷۷ را در ناپولی به تن 
می کند، اما تنها به این دلیل که شماره ۷ توسط 

اســتعداد جوان دیگری از اروپای شرقی، 
»الیف الماس« هافبک ملی مقدونیه 

شمالی، اشغال شده است.

Khvicha

اینترمیالن با یک پیروزی مقابل ویکتوریا پلژن که بسیار محتمل 
اســت، به دور یک هشــتم لیگ قهرمانان اروپا صعود می کند. با 
تســاوی خانگی 3-3 بارســلونا مقابل اینتر حاال تنها یک معجزه 
می تواند این تیم را به دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا ببرد. معجزه 
این استکه اینتر در هر دوبازی آینده مقابل پلژن و بایرن برنده از 
زمین خارج نشود و بارســلونا هر دوبازی بعدی اش را ببرد.به نظر 
می رسد با توجه به شــرایط باید برای دومین فصل پیاپی شاهد 
سقوط بارسا به لیگ اروپا باشیم. ژاوی فصل پیش هم تیمش را به 
لیگ اروپا فرستاد و آنجا به دست اینتراخت حذف شد. درصورت 
هبوط بارسا به لیگ اروپا، لیگ اروپای این فصل با حضور این تیم و 
تیم هایی مثل منچستر یونایتد، آرسنال، اتلتیکو، یوونتوس، سه ویا 
و احتماال میــالن رقابت جذابی خواهد شــد و خودش یک  لیگ 

قهرمانان جذاب است.
چیزی که کارشناسان و روانشناســان را نگران می کند، نحوه رفتار 
بارسایی هاست. آنها فصل پیش وقتی در سوپرجام به رئال باختند، 
جشــن گرفتند چون معتقد بودند که بهتر از حریف بازی کرده اند. 
وقتی ال کالسیکوی برگشت اللیگا را بردند، با وجود اختالف امتیاز 
فاحش با رئال صدرنشین، بازهم جشن گرفتند و کری خواندند. در 
بازی برگشــت این فصل مقابل اینتر در بامداد پنجشنبه وقتی گل 
اول را توسط دمبله زدند، داخل زمین و کنار نیمکت چنان قشقرق و 
ولوله ای برپا کردند که انگار در ثانیه آخر مسابقه گل صعود به فینال یا 
قهرمانی اللیگا را زده اند. به نظر می رسد فعال سقف آرزوی آنها کوتاه 
اســت؛ با یک پیروزی کم اثر در ال کالسیکو یا حتی باخت سزاوارانه 
سر به آسمان می سایند و با یک گل زودهنگام در مسابقه ای که در 
نهایت به حذف آنها مقابل 90هزار تماشاگر خودی منجر می شود، 
در پوست خود نمی گنجند. این شــخصیتی است که ژاوی به بارسا 
تزریق کرده؛ ژاوی خودش مربی بزرگی نیست، پس چرا بارسای او 

باید تیم بزرگی باشد؟
نگاهی به آمــار ژاوی در لیــگ قهرمانان ثابــت می کند که او 

نجات دهنده بارســلونا نیســت؛ 6بازی و تنها یک برد 
مقابل تیــم نگون بخت ویکتوریا پلژن و 3 شکســت و 
2 تساوی. فصل گذشته بارســا با هدایت او برابر بایرن 
در آلیانز آرنا 3بر صفر شکســت خــورد و در نوکمپ 
مقابل بنفیکا متوقف شــد تا راهی لیگ اروپا شود. در 
فصل جاری نیز بارســا بازهم در زمیــن بایرن بازنده 
شــد و در 2 مصاف با اینتر نیز یک بازی را یک بر صفر 

باخت و هفته گذشته هم به تساوی 3-3رسید. در لیگ 
اروپا هم یکی در میان بردند و مســاوی کردند تا اینکه 
به اینتراخت یک مساوی و یک برد هدیه کردند و حذف 
شدند. باشگاه در این تابســتان بخشی از دارایی های 

آینده خود را پیش فروش کرد تا ســتاره هاي مورد نظر 
ســرمربی اش را بخرد. ترکیبی که او در اختیــار دارد، یکی از 

گران ترین ترکیب های جهان است؛ بازیکنانی که دستمزدهای 
نجومی و عجیب می گیرند. با این همه خرید دفاعی و هجومی، 
بار تیم تنها روی دوش لواندوفسکی است و همچنین تراشتگن 
که بارها خود ژاوی در کنفرانس های مطبوعاتی از عملکردشان 
تمجید کرده است. او پس از شکست از بایرن گفته بود که ضعف 
در تمام کنندگی علت ناکامی بود. در شکســت بازي رفت برابر 
اینتر همه  چیز را به داوری نسبت داد و در بازی برگشت با اینتر 
هم اشتباهات فردی را مقصر جلوه داد. در آستانه ال کالسیکوی 

فردا عصر حال بارسا اصال خوب نیست.
ژاوی پس از هزینه 153میلیون یورویی در تابستان که بارسا را به 
ششمین باشگاه ولخرج در انتقاالت تبدیل کرد، هنوز نتوانسته در 
بازی های بزرگ، بزرگی خودش را اثبات کند. البته هزینه بارسلونا 
در نقل وانتقاالت بیش از چیزی است که اعالم شده، چون آپشن های 
قراردادهای بازیکنان جدید درصورت فعال شدن می تواند این تیم را 
تا رده نخست ولخرج ترین باشگاه اروپایی در نقل وانتقاالت تابستان 

گذشته باال ببرد.

بارسا دوباره در دسته دوم
ژاوی خودش مربی بزرگی نیست،پس چرا بارسای او باید تیم 

بزرگی باشد؟

ژاوی خیلی مواقع 
مثل رونالد کومان 

به جای پذیرش اشتباهاتش 
از بازیکنان خودی انتقاد 

می کند و شکست ها را گردن 
آنها یا داور می اندازد. این 

درست است که داور در بازی 
رفت اشتباه کرد و یک پنالتی برای 

بارسلونا نگرفت اما این دلیل 
نمی شود ضعف های تیم او 

توسط خودش نادیده گرفته 
شود. او این بار عالوه بر دمبله 

و خط حمله، از پیکه هم 
انتقاد کرد و انگشت اتهام را 

به سمت او گرفت و حتی از 
لیگ قهرمانان هم انتقاد 

کرد که چرا این قدر 
بی رحم است!

Kvaratskhelia

دور افتخــار بزند.شد مورینیو در ورزشگاه بارسلونا گل این تیم را حذف کرد؛ اتفاقی که باعث باختند و اینتر در نوکمپ با یک تساوی بدون 12ســال پیش در جوزپه مه آتــزا 3 بر یک یک دیدار حساس در میان باشد. بارسایی ها اینتر کار سختی ندارد؛ مگر آنکه پای معموال برای پیــروزی بر بارسا 

    مسی پســتی را پس از شکســت تلخ مقابل اینتر الیک کرد که 
جنجالی شد. پستی که او الیک کرد، توسط الئوتارو و با عکس شادی 
پس از گلش به بارســا منتشر شــده بود. پذیرش اینکه مسی پست 
هموطن و هم تیمــی اش در تیم ملی آرژانتیــن را الیک کرده، برای 
خیلی از بارسایی ها سخت بود و نشریه اسپرت کاتالونیا هم تیتر زد: 

»دردناک ترین الیک مسی برای بارسایی ها«.
    بارسا آخرین بار، 7 فصل پیش با برتری 3بریک مقابل 
یوونتوس، قهرمان لیگ قهرمانان شــد و فصل بعد در 
یک چهارم نهایــی به اتلتیکو باخــت. آنها در فصل 
17-2016مقابــل یــووه حذف شــدند. رم در 
یک چهارم نهایی فصل 18-2017 شکســت 
4 بر یک دور رفت را با برتری 3 بر صفر دور 
برگشت جبران کرد و فصل بعد لیورپول 
با زدن 4 گل در بازی برگشت، برتری 
3بر صفر بارسلونا در بازی خانگی 
دور رفت را خنثی کرد. در فصل 
20-2019، افتضاح شکست 
8بر 2مقابل بایــرن و در فصل 
21- 2020 این بار در نخستین مرحله 
حذفی، پاری سن ژرمن، بارسا را در نوکمپ تحقیر کرد. در 
همه این چند فصل با مسی هم مفتضحانه حذف 
می شدند اما بدون او حتی به دور حذفی 

هم نمی رسند.
    بارســلونا با تنها 3 پیروزی 
مقابل پلژن و دیناموکیف 
13 دیــدار  در 
یــی  روپا ا

اخیر، بدترین برهه خودش در میادین فراکشــوری را پشــت سر 
می گذارد.

    دمبله هم همچنان گل می زند و مورد انتقاد قرار می گیرد. ژاوی از 
او هم انتقاد و هم تعریف کرده. او در حالی در 12 بازی این فصل 3گله 

شده که فصل قبل در 32 بازی تنها 2 گل زد.
    آنچلوتی عالقه زیادی به بــارال دارد و اگر در رئال مادرید ماندنی 
باشــد، او را جذب خواهد کرد. این بازیکن ایتالیایی بهترین بازیکن 
2 بازی رفت و برگشت بود و همه جای زمین دیده می شد. او باز هم 

به بارسلونا گل زد.
    هاکان چالهان اوغلو در 2 بازی مقابل بارســلونا روی 2 گل تأثیر 
مستقیم داشته است. این درحالی است که همه هافبک های میالن 
روی هم در 8 مسابقه اخیرشــان در لیگ قهرمانان روی 2 گل تأثیر 

مستقیم گذاشته اند.
    الئوتارو مارتینس سرانجام پس از 8 مسابقه پایش به گلزنی باز شد.  
او البته مرد بازی های بزرگ است. او 5گل به میالن، 4گل به ناپولی و 
التزیو، 3گل به یوونتوس و آتاالنتا، 2 گل به بارسا و رئال و یک گل به 

دورتموند، لیورپول و رم زده است.
    دمبله تعداد گل هایش را با گریزمان برابر کرد. بازیکنان فرانسوی با 
بیشترین گل برای بارسا ؛ 49 گل تیری آنری، 35 گل دمبله و گریزمان.

    بارســلونا در این فصل 7گل در لیگ قهرمانان دریافت کرده که 
4 تای آنها در 20دقیقه اول نیمه دوم دریافت شده.

    نوکمپ هنوز آن قلعه اروپایی سابق نیست. از زمان شکست 2 فصل 
پیش مقابل یوونتوس در مرحله گروهی، بارسلونا تنها 2 بازی از 7 بازی 

خانگی خود در لیگ قهرمانان اروپا را برده است.
    در  مسابقات لیگ قهرمانان تنها 4 تیم موفق به زدن 3 گل 
در یک نیمه مقابل بارسلونا در نوکمپ شده اند؛ دینامو کی یف 
مرحوم لوبانوفســکی )1997(، بایرن مونیــخ یوپ هاینکس 
)2013(، پاری ســن ژرمن پوچتینــو )2021( و اینترمیالن 

سیمونه اینزاگی )2022(.

ناپولی در این فصل به طرز عجیبی خوب بازی می کند و خوب گل می زند. 
شما درنظر بگیرید که اینسینیه و مرتنز در تابستان از این تیم جدا شده اند 
و خط حمله را خالی گذاشته اند، پشت سرشان فابیان روییس تیم را ترک 
کرده و به پاری ســن ژرمن رفته و کولیبالی هم کــه بهترین مدافع دهه 
اخیر ناپلی ها بوده، راهی چلسی شده است. در عوض چند بازیکن گمنام 
یا پدیده تازه از راه رسیده به ترکیب اضافه شــده اند. درباره پسر دیه گو 

سیمئونه یعنی جووانی چیزهایی شنیده اید اما پدیده و ستاره 
اصلی این فصل باشــگاه مارادونا کسی است که تلفظ 

نامش برای همه زبان های زنده دنیا سخت است؛ 
خویچا کواراتسخلیا )خه ویچا(!

ستاره گرجســتانی فعال به فهرست اسم 
ســخت های تاریخ فوتبال راه یافته؛ در 
کنار بالژیکوفسکی )با یک سری حروف 
بی صدای پشت هم و اضافه(، کشیشتوف 
پیونتک )که کریستوف پیاتک نوشته 
اما کامال متفاوت خوانده می شــود(، 
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس، گژگوژ 

کریخوویاک )عده ای نامــش را از روی 
حروف گرژگورژ کریچوویاک می خوانند( 

و... . خویچا به معنای درخشان در نخستین 
روزهای قرن بیســت ویکم به دنیــا آمد. هنوز 

21ســالگی اش به پایان نرســیده. یک سال پیش 
باشگاه های یوونتوس، میالن و بایرن مونیخ به فکر خریدنش 

افتاده بودند. دلیل اینکه به میالن یا یووه نرفت این بود که آنها در پست او، 
لیائو و کیه زا را داشتند. خیلی زود هواداران ناپولی او را پذیرفتند و به پدیده 

جدید پارتنوپی لقب »مارادونای گرجی« و »کوارادونا« دادند.

او مسیری شبیه ســردار آزمون طی کرده؛ هم در روستوف بازی کرده، 
هم در روبین کازان. شانسی که ناپولی و اسپالتی آوردند این بود که یوفا 
باشگاه های روسیه را به دلیل حمله این کشور به اوکراین محروم و بازیکنان 
خارجی شــاغل در این لیگ را آزاد کرد. وینگر جوان گرجی که بازیکن 
روســتوف بود، مجبور شــد به وطنش برگردد و مدتی برای تیم دینامو 
باتومی بازی کند. او پیش از پیوستن به روستوف برای تیم دینامو تفلیس 
در گرجســتان بازی کرده بود. دی لورنتیس، مالک جنجالی اما 
باهوش ناپولی او را با مبلــغ 10میلیون یورو زودتر از 
سایر باشگاه های بزرگ ربود. احتماال به زودی این 
ستاره برچسب 100 میلیونی می خورد. پیش 
از اعالم قرارداد رسمی 5ساله بین دوطرف 
در اردیبهشت امسال، خبرهایی درباره 
پیوســتن او به یوونتوس هم شنیده 
شــده بود اما ناپولی پیشدستی کرد. 
حاال این ستاره درخشان در 13بازی 
این فصل با پیراهن ناپولی روی 14گل 

تأثیر مستقیم گذاشته است.
   می گویــد الگویش کریســتیانو 
رونالدوي پرتغالی است اما وقتی نوجوان 
و کودک بوده، با پیراهن شماره14 گوتی-
اسطوره رئال مادرید - در خیابان های تفلیس 

فوتبال بازی می کرده.
   اتفاقا کوارادونــا که لقبش را از مارادونــا وام گرفته، در 
ورزشگاهی مشهور شد که به یاد راواز چله بادزه، بازیکن اسبق تیم ملی 
شوروی به نام »چله آره نا« نامگذاری شده که چله برگرفته از نام پله است. 
به عبارتی کوارادونا از چله به فوتبال جهان معرفی شد. گرجستان در اقمار 

سابق شوروی تکنیکی ترین فوتبال را داشت و 
به برزیل شوروی شهرت داشت.

   لوچانو اســپالتی، مربی بزرگ ناپولی، زمانی 
که در آاس رم بود، محمد صــالح را پرورش داد و حاال 

در حال پرورش یک ستاره بزرگ دیگر است. با این حال 
اسپالتی درباره این بازیکن گفته: »هنوز فشار زیادی روی 
خودش حس می کند. هر وقت این فشار در او از بین رفت، 

می توانید یک ستاره بزرگ را ببینید.«
   پدرش - بدری کواراتسخلیا - هم بازیکن فوتبال بود 
اما برای تیم ملی آذربایجان بازی کرد. کوارادونا نخستین 
بازی خود را برای تیم ملی گرجســتان در 7ژوئن2019 
در مقدماتی یورو2020 مقابل جبل الطارق انجام داد. در 
14اکتبر2020 نخستین گل بین المللی بزرگساالن خود 
را در تساوی یک-یک لیگ ملت های یوفا مقابل مقدونیه 
شــمالی به ثمر رســاند. در 28مارس2021 برابر اسپانیا 
درخشید و گل زد و 3 روز بعد یک گل دیگر در برابر یونان به 
ثمر رساند و در 11نوامبر2021، به گرجستان کمک کرد تا 
مقابل سوئد پیروز شود. در 4 بازی مرحله اول لیگ ملت های 

23-2022، 3 بار موفق به گلزنی شد.
   نخستین بازی کامل کوارادونا برای ناپولی در 15 آگوست و در 

نخستین بازی سری آ مقابل هالس ورونا انجام شد و او در پیروزی 
مقابل این تیم  2گل زد و پاس گل داد. او 2 بار در بازی بعدی، مقابل 

مونتسا موفق به گلزنی شد و سپس در صدر فهرست گلزنان سری آ قرار 
گرفت و نخستین بازیکن تاریخ ناپولی شد که در 2 بازی ابتدایی لیگ، 

3 گل به ثمر می رساند. عالوه بر این، او در آگوست2022 به عنوان بهترین 
بازیکن ماه سری آ انتخاب شد.

   ناپولی در گروهی که 2 مدعی دیگر صعود 
روی هم 10 قهرمانی اروپا )6قهرمالنی لیورپول 
و 4قهرمانی آژاکس( داشــتند، صعودش 
را قطعی کرد و سنگین ترین شکست 
تاریخ لیورپول و آژاکس در اروپا را 

رقم زد.
   خط حمله ناپولی طی 4 بازی اخیر 
نمایشــی خیره کننده داشته و 
1۷ گل به ثمر رسانده است؛ این 
تیم 10 گل از 1۷ گل یادشده را 
طی 2 هفته اخیر وارد دروازه 
آژاکس در لیگ قهرمانان اروپا 
کرده تا اقتدار خود در گروه 
اول مسابقات را به رخ بکشد.

   ایــن تیــم هم اکنون 
بهترین خط حمله سری آ 
و لیگ قهرمانــان اروپا را 
دارد و 13 بازی اســت که 

شکست نخورده است.
   تیم لوچیانو اسپالتی 
در آماده تریــن فرم 
خــود قــرار دارد. آنها 
برای نخستین بار در تاریخ خود توانستند 
در 8 دیدار متوالــی و در تمامی رقابت ها 
به پیروزی دســت پیدا کنند. ازجمله 
5 بازی در سری آ برابر التزیو، اسپتسیا، 
میالن، تورینو و کرمونزه و 3 مسابقه 
لیگ قهرمانان اروپا برابر لیورپول، 

گالسکورنجرز و آژاکس.
   پارتنوپــی، لقب این تیــم، که به 
یکی از اساطیر یونانی برمی گردد و بر 
سواحل ناپل جان داد، این روزها بیش 
از هر زمان دیگری بر سر زبان ها افتاده 
اســت. آنها اکنون رؤیای کسب جام پس 
از 32 سال را دارند تا آن را به روح مارادونای 
فقید هدیه کنند. آخرین قهرمانی آنها به سال 
1990برمی گردد، زمانی که دیه گو مارادونا لباس 

این تیم را بر تن کرده بود.
   جووانی ســیمئونه که در این تابستان و با 
قراردادی قرضی به ناپولی پیوسته، طی حضور 
در 9 بازی، موفق به زدن 4 گل شده است. این 
آمار در شرایطی به دست آمده که سیمئونه فقط 
در یک بازی از ابتدا به میدان رفته و مجموعه 
دقایق حضور او در لباس ناپولی، 2۷۷ دقیقه 
بوده؛ به عبارتی، او بــرای هر گل، به ۷0 دقیقه 

زمان نیاز داشته است.
   عملکرد ناپولــی در فصل 23-2022 در 
12بازی؛ 10 برد، 2 تســاوی، بدون شکست، 
35 گل زده، 9گل خورده، 52 خلق موقعیت 
مســلم گلزنی، 11موقعیت بــه حریفان، 
صدرنشین ســری آ و صدرنشین گروه در 

لیگ قهرمانان.


