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همه چیز و هیچ چیز! 
شادی گل کنایه آمیز ســرژ گنری با داوید 
آالبا، قدرت بایرن را دوباره به رخ همه تیم های 
حاضر در بوندس لیگا کشید. قرمزها خیلی زود 
با گل متس هوملز از حریف پیش افتادند و کار 
دورتموند را در همان نیمه اول تمام کردند. به 
نظر می رســید این بازی یکی از نزدیک ترین 
در کالســیکرهای یک دهه اخیر باشد اما در 
زمین مســابقه، اوضاع طوری پیش رفت که 
انگار بایرن با یک حریــف پایین جدولی روبرو 
شده اســت. کاخ آرزوهای هواداران زنبورها 
هر روز بیشــتر از روز قبل فرو می ریزد. آن ها 
در شروع فصل امیدوار بودند که همه جام ها را 
به دست بیاوردند اما ابتدا از دی اف بی پوکال 
حذف شدند، سپس به دســت تاتنهام از لیگ 
قهرمانان اروپا کنار رفتند و حاال صدر جدول 
بوندس لیگا را نیز به بایرن تقدیم کرده اند. نقطه 
مقابل دورتموند، تیم نیکو کواچ است. تیمی که 
فصل را با ناامیدی زیادی آغاز کرد اما با وجود 
حذف از اروپا، به تدریج توانست خودش را در 
جام های دیگر احیا کنــد. حاال بایرن می تواند 
هم در رقابت های بوندس لیــگا و هم در جام 
حذفی به قهرمانی برسد. آن ها روزهای سختی 
را سپری کردند اما حاال دیگر مدیران باشگاه از 
اعتماد به سرمربی جوان تیم شان کامال راضی 

به نظر می رسند.
    

سونامی تلویزیونی! 
ماجراهــای عجیب برنامه های ورزشــی 
تلویزیون، همچنان ادامــه دارد. در روزهای 
گذشته امیدواری های زیادی در مورد بازگشت 
احتمالی برنامه نود وجود داشت، اما جمع شدن 
دکور برنامه، از پایان رسمی نود بعد از بیست 
سال خبر می دهد. شبکه سه تصمیم گرفته به 
جای برنامه محبــوب و قدیمی اش، از  فوتبال 
برتر با اجرای محمدحســین میثاقی حمایت 
کند. به صورت همزمان، تصمیم بر این شــده 
که میثاقی دیگر بخشــی از برنامه ستاره ساز 
نباشد و به جای او، محمدرضا احمدی به عنوان 
یکی از مجریان به تیم برنامه ساز ملحق شود. 
از طرفی فوتبال 120 نیز از همین پنجشــنبه 
دوباره روی انتن شبکه ورزش می رود. این بار 
قرار است حمید محمدی که پیش از میثاقی 
برنامه فوتبــال 120 را اجرا می کــرد، به این 
برنامه برگردد و جای محمدحســین میثاقی 
را بگیرد. تلویزیون روزهای خبرسازی را پشت 
سر گذاشــته و هر روز اخبار جدیدی از برنامه 
های ورزشی این رســانه به گوش می رسد. در 
روزهــای آینده نیز احتمــاال خبرهای جالب 

توجه دیگری از این برنامه شنیده خواهد شد.
    

نوبت سیدحسین 

داستاِن ســیدمهدی رحمتی و هواداران 
استقالل، به قسمت های ناخوشایندی رسیده 
است. مرد شماره یک آبی ها هرگز اتهام تغییر 
پنالتی زن اول تیم در شــهرآورد را نپذیرفته 
اما هوادارها به واســطه واکنش اولیه وینفرد 
شــفر، همچنان مشــغول انتقــاد از رحمتی 
هستند. این گلر در مســابقه هفته گذشته با 
سایپا نیز نیمکت نشــین بود و به نظر می رسد 
این نیمکت نشــینی در برابر الهالل نیز ادامه 

داشته باشد. 
رحمتی در دو دیدار گذشته تیمش در لیگ 
قهرمانان آسیا از ابتدا به میدان رفته اما شاید 
حاال دیگر زمان نیمکت نشینی او از راه رسیده 
باشد. حسینی پس از کلین شــیت در مقابل 
ســایپا، انگیزه های زیادی بــرای قرار گرفتن 
در مقابل مهاجمــان نامدار و آمــاده حریف 
عربستانی خواهد داشت. سیدحسین حسینی 
در چند مقطع مختلف، توانســته برای مدتی 
کوتاه رحمتی را کنــار بزند و روی خط دروازه 
بایســتد اما هر بار دوباره به سرعت به نیمکت 
برگشته اســت. این بار اما اوضاع برای این گلر 
امیدوارکننده تر خواهد بود. فشار زیاد سکوها 
به سیدمهدی، فضا را برای حسینی فراهم کرد 
تا مقبولیت زیادی در بین استقاللی ها به دست 
بیاورد. حاال دیگر همه چیــز به این گلر جوان 
بستگی خواهد داشت. آیا شفر در بازی حساس 
با الهالل به او اعتماد می کند؟ آیا این سنگربان 
مزد اعتماد ســرمربی اش را بــا چند نمایش 

درخشان می دهد؟

نکته به نکته

وقتی لیگ قهرمانان آســیا از راه 
رســید، تصور می شــد وینفرد شفر و 
پســرها باید این تورنمنــت را فدای 
موفقیت در لیگ برتر کنند و تمرکزشان 
را روی رقابت های لیگ بگذارند اما حاال 
که آسیا به هفته سوم رسیده است، به 
نظر می رسد قهرمانی در لیگ برای این 
تیم به شدت دشوار شده و آن ها باید به 
هر قیمتی برای رسیدن به موفقیت در 
آخرین جام فصل تالش به خرج بدهند. 
اســتقالل برای باقی ماندن در جدول 
گروه مرگ، باید به هر قیمتی از شکست 
در برابر الهــالل فرار کنــد. پیروزی 
در جدال امروز، اســتقالل را در لیگ 

قهرمانان احیا خواهد کرد. 

لیگ قهرمانان آسیا برای استقالل 
چندان امیدوارکننده شــروع نشده 
اســت. آن ها در مسابقه اول به سختی 
در برابر الدوحیل شکست خوردند و در 
بــازی دوم در حالی که همه چیز برای 
پیروزی شان در برابر العین مهیا به نظر 
می رسید، تسلیم گل شیوتانی شدند و 
دو امتیاز حساس را به سادگی از دست 
دادند. رســیدن به تنها 1 امتیاز در 2 
مســابقه، اوضاع تیم شفر را خطرناک 
کرده و این تیــم را لبه پرتگاه قرار داده 
اســت. در مقابل اما اوضاع الهالل، به 
شدت متفاوت به نظر می رسد. آن ها در 
اولین مسابقه این فصل لیگ قهرمانان، 
العین را بــا یک گل شکســت دادند 

و ســپس در جدال با تیــم قدرتمند 
الدحیل، به پیروزی 3 بر یک رسیدند. 
الهالل بــا دو پیروزی متوالــی در دو 
مسابقه، صدرنشین گروه مرگ به شمار 
می رود و شــانس اول صعود محسوب 
می شــود. در نگاه اول به نظر می رسد 
تیم عربســتانی از بخت بسیار خوبی 
برای کنــار زدن اســتقالل برخوردار 
اســت اما آبی ها دیگر در آسیا چیزی 
برای از دست دادن ندارند و باید با تمام 
وجود برای شکست دادن حریف تالش 
کنند. تیم شفر مدتی بعد از حذف شدن 
از جام حذفی، در لیگ برتر نیز شرایط 
ناخوشایندی را تجربه کرده است. این 
تیم تا قبل از شروع سال جدید، مدعی 

جدی قهرمانی رقابــت های لیگ بود 
اما دو نتیجه ناامیدکننده در شــروع 
فروردین ماه، سکته بزرگی را در مسیر 
باشــگاه قرار داد. حاال دیگر همه چیز 
برای این تیم به لیگ قهرمانان بستگی 
دارد و ناکامی در ایــن تورنمنت، آن 
هــا را در معرض یک فصــل تلخ قرار 

خواهد داد. 
وجه اشتراک مهم استقالل و الهالل 
در این هفته ها، شکســت خوردن در 
دربی های حســاس دو کشــور بوده 
است. آبی های پایتخت به عنوان یک 
تیم مدعی به سراغ شــهرآورد رفتند 
اما بــا وجود ارائه یــک نمایش خوب 
در نیمــه اول، گل اول بازی را دریافت 

کردند و دیگر نتوانســتند به مسابقه 
برگردند. این شکســت تلخ، شــروع 
ناامیدکننده ای را در سال جدید برای 
این باشگاه رقم زد. الهالل نیز در دربی 
حساس، جذاب و نفس گیر عربستان با 
النصر روبرو شد. این تیم در حالی که از 
دقیقه 67 ده نفره بود، دو بار مسابقه را 
با دو گل تماشای به تساوی کشاند اما 
در آخرین ثانیه ها، تسلیم حریف شد و 
همه امتیازهای دربی را از دست داد. در 
فاصله 4 هفته به پایان این فصل از لیگ 
عربســتان، الهالل با یک امتیاز کم تر 
نسبت به النصر در رده دوم جدول دیده 
می شود و هنوز از شانس خوبی برای 
قهرمانی لیگ بهره می برد. گومیس، 
کلیدی ترین ستاره این باشگاه به شمار 
می رود. مهاجمی به شدت ترسناک 
با شــادی گل معروف اش که پس از 
درخشیدن در فوتبال فرانسه و آقای 
گلی در لیگ ترکیه، حــاال در الهالل 
به چهــره محبــوب هوادارها تبدیل 
شده است. علی الحبســی نیز بعد از 
ســال ها دروازه بانی در انگلیس، حاال 
درون دروازه الهالل حضور دارد. بوتیا، 
دگنک، سالم الدوســاری و جووینکو 
ستاره های مهم دیگر الهالل هستند. 
جووینکو البته بــه دلیل مصدومیت 
دیدار با استقالل را از دست داده است. 
در مقابل استقاللی ها نیز فرشید باقری، 
وریا و همام طارق را در اختیار ندارند. 
بازگشت اللهیار صیادمنش و دانشگر، 
می تواند خبر خوبی برای این باشگاه 
باشــد. آن ها برای امیــدوار ماندن به 
صعود، بــه هیچ وجه نباید مســابقه 
امروز در زمین بی طرف را دست خالی 

ترک کنند. 
استقالل و الهالل فصل گذشته نیز 
در همین مرحله از لیگ قهرمانان آسیا 

با هم روبرو شــدند و در هر دو مسابقه، 
این تیم ایرانی بود که توانست حریف را 
شکست بدهد. شرایط الهالل اما نسبت 
به گذشــته کامال متفاوت شده است. 
باشگاه پرافتخار عربستانی با ستاره های 
پرشمارش در این فصل، تنها با قهرمانی 
در آســیا راضی خواهد شــد. آن ها با 
حضور گومیس، در خط حمله بسیار 
قدرتمند هستند اما در دفاع نفوذناپذیر 
به نظر نمی رسند. آن چه حساسیت این 
بازی را به مراتب بیشتر می کند، شرایط 
خاص هر دو مربی است. مدیران باشگاه 
الهالل با این ترکیب، انتظار بیشتری از 
تیم شان داشته اند و پس از شکست در 
دربی عربستان، در صدد اخراج زوران 
مامیچ بودند. بازی امروز با اســتقالل، 
آخرین فرصت این سرمربی برای جلب 
دوباره رضایت مدیران باشــگاه است. 
در مقابل شفر نیز وضعیت مشابهی را 
تجربه می کند. تیم او فصل درخشانی 
را پشت سر نگذاشته و حذف از آسیا، 
آخرین تیــر را به پیکر مــرد آلمانی و 

شاگردان اش شلیک خواهد کرد.

الهالل، حریف بزرگ؛ اما قابل مهار استقالل در لیگ قهرمانان آسیا

شیرهای رام شدنی!

گزارش

خبر

اســتقاللی که در پایان دیدارهای ســال 
گذشــته به تعطیالت رفت با استقاللی که از 
تعطیالت برگشــت تا دوباره لیگ برتر را آغاز 
کند، تفاوت های بســیار زیادی داشــت. تیم 
باصالبت شفر از دو بازی روبروی پرسپولیس 
و سایپا در شروع ســال 98، تنها یک امتیاز به 
دست آورد تا در کورس قهرمانی از رقبا عقب 
بماند. سوال اینجاست که چرا استقالل ناگهان 
به چنین وضعیتی دچار شــد؟ چرا روزهای 
رویایی باشگاه به پایان رسیدند و جای شان را 

به نگرانی محض و حتی ناامیدی دادند؟
 حتی بدبین ترین اســتقاللی ها نیز تصور 
نمی کردند تیم شان به جای حرکت در مسیر 
قهرمانی، سال جدید را با ناکامی کلید بزنند. 
این تیم شروع بســیار خوبی در دربی داشت و 
به نظر می رسید توانایی شکست پرسپولیس 
را دارد امــا گل اول مســابقه را دریافت کرد و 
دیگر نتوانســت تا ســوت پایان داور، این گل 
خورده را جبران کند. این تیم در برابر ســایپا 
نیز زهردار نشــان نداد و در نهایت با تســاوی 
بدون گل راضی شــدند. این اتفــاق در حالی 
رخ داد که پرســپولیس و تراکتورسازی از  دو 

بازی در شروع سال نو 6 امتیاز دشت کردند و 
سپاهان نیز توانست در این نبردها 4 امتیاز به 
دست بیاورد. حاال رقابت اصلی برای قهرمانی 
لیگ بین پرسپولیس و تراکتور است و سپاهان 
می تواند ضلع ســوم این مثلث عشقی باشد. 
پدیده و استقالل نیز هنوز کامال ناامید نشده اند 
اما از شانس کم تری نســبت به رقبا برخوردار 
هستند. به نظر می رسد اضطراب بیش از حد، 
اولین دلیل برای لطمه خوردن نتایج استقالل 
بوده اســت. مهره های این تیم در هفته های 
گذشــته اضطراب زیادی داشتند و در نهایت 
این موضوع در دربی خودش را نشان داد. شاید 
اگر باشگاه در نیم فصل اول کمی بهتر نتیجه 
می گرفت و در چنین وضعیت خطرناکی نبود، 
بازیکنان نیز با خیال راحت تری به مصاف رقبا 
می رفتند و این حجم از استرس را در هفته های 

حساس لیگ برتر تحمل نمی کردند. 
مصدومیت ها نیز، نقــش پررنگی در افت 
کیفیت استقالل در سال 98 داشتند. این تیم با 
ترکیبی که در نیم فصل دوم ساخته بود، در اوج 
آمادگی قرار داشت و برای کنار زدن هر حریفی 
آماده به نظر می رسید اما ناگهان با مصدومیت 

چند مهره کلیدی مواجه شد. در آستانه دربی، 
دانشگر که زوج درخشانی با پژمان منتظری 
در قلب دفاع اســتقالل ســاخته بود، فرصت 
همراهی تیمش را از دست داد. همسترینگ 
وریا غفوری نیز موجب شد این ستاره از ترکیب 
تیمش دور بماند و استقالل یکی از وزنه های 
کلیدی و مهم اش را به سادگی از دست بدهد. 
تمام حمله های این تیم در نیمه دوم شهرآورد 
عمال از سمت چپ شکل گرفتند تا جای خالی 
وریا کامال احساس شود. همام طارق نیز  برای 
دومین بار متوالی در اردوی تیم ملی کشورش 
با آسیب دیدگی روبرو شد تا دوباره از ترکیب 
اصلی استقالل جدا شــود. حضور مهره هایی 
مثل دانشــگر، وریا و طــارق و البتــه اللهیار 
صیادمنش، می توانست استقالل را در وضعیت 
ایده آلی قرار بدهد اما بدون این نفرات، تیم شفر 
دیگر تیم کامل و خطرناکی به نظر نمی رسید. 

 نقش وینفرد شــفر را نیز نباید در وضعیت 
این روزهای اســتقالل نادیــده گرفت. بدون 
تردید اختالف نظر عمیق او بــا خطیر، تاثیر 
زیادی در بحران های باشگاه داشته است. شفر 
هرگز نتوانسته استرس تیمش را کنترل کند و 

واکنش های این مربی در کنار زمین، اضطراب 
بازیکنان را بیشتر می کنند. عالوه بر این، اصرار 
او برای خرید منشا و بازی دادن به این مهاجم، 
تا امروز به جز یک مســابقه در هیچ مسابقه 
دیگــری نتیجه بخش نبوده اســت. گادوین 
شاید در جدال با فوالد عالی بود اما در بازی های 
حساســی مثل دربی پایتخت، ناامیدکننده 
ظاهر شــد. او نشــان داد که قابلیت بازی به 
عنوان تک مهاجم را نــدارد و نهایتا به عنوان 
مهاجم دوم می تواند بــه تیمش کمک کند. 

اصرار شفر به استفاده از منشا 
در این نقطه زمین، موجب 
شده اســت که ایسما به 
ســمت چپ خط حمله 

برده شود. این بازیکن 
در پست غیرتخصصی 
نیز درخشــان نشان 
داده و شاید اگر در نوک 

حمله بازی کند، به یکی از 
بهترین مهاجم نوک های 
حاضر در فوتبال ایران 
تبدیل شــود. شفر تا 
قبــل از دو دیــدار 
گذشــته تیمــش، 
دائما مورد ستایش 

قــرار داشــت اما 
حاال هوادارها، از 

اشــتباه های فنی او در انتخاب ترکیب و البته 
تعویض ها به عنوان یکی از دالیل تنزل باشگاه 

نام می برند. 
 تماشاگران استقالل نیز به سهم خودشان 
در ماجراهای ناخوشایند اخیر باشگاه مقصر 
هستند. آن ها پس از ناکامی در دربی، با شعار 
دادن علیه رحمتی و فرشید اسماعیلی، موجب 
تضعیف این دو ستاره شدند. مهدی و فرشید در 
چند سال گذشته از بهترین های استقالل بوده 
اند و سزاوار برخورد به مراتب بهتری هستند. 
شاید اگر این جو منفی شــکل نگرفته بود و 
روحیه این دو بازیکن از دست نمی رفت 
و شاید اگر تماشاگرها آزادی را برای 
دیدار با سایپا پر می کردند، اتفاقات 
بهتری انتظار این تیم را می کشید. 
اوضاع استقالل نگران کننده تر از 
همیشه اســت اما این تیم هنوز 
می تواند دست به کارهای بزرگی 
بزند و این دو نتیجه ناامیدکننده 
را با چند برد خوب در آسیا 
به فراموشی بسپارد.

در بارسلونا از لئو مســی به عنوان »سرمربی« تیم یاد 
می کنند. چرا که تیم والورده در غیاب این ســتاره حتی 
توانایی شکســت دادن تیم های کوچک را نیــز ندارد و با 
حضور او، در مقابل قوی ترین رقبا به برتری می رســد. در 
یوونتوس اما هرگز چنین تصــوری در مورد رونالدو وجود 
ندارد. البته که کریستیانو بازیکنی خارق العاده و یکی از دو 
فوتبالیست برتر این عصر به شــمار می رود اما بیانکونری 
بدون او نیز به کسب نتایج درخشان ادامه می دهد. با وجود 
مصدومیت رونالدو در اردوی ملی، یــووه بدون این فوق 
ستاره در هر سه بازی اخیرش در سری آ به پیروزی دست 

پیدا کرده است. سفید و مشکی ها در زمین خودشان امپولی 
را شکست دادند، سپس در برابر کالیاری به برتری رسیدند 
و در نهایت با کنار زدن میالن گتوسو، یک قدم به قهرمانی 
لیگ نزدیک تر شدند. آن ها احتماال هفته آینده با کنار زدن 
اسپال، قهرمان سی آ خواهند شد و برای هشتمین فصل 
پیاپی روی ســکوی اول قرار خواهند گرفت. ستاره اصلی 
این روزهای یووه، مهاجم متولد سال 2000 این تیم بوده 
است. مویزه کین این اواخر به جوان ترین گلزن تاریخ تیم 
ملی ایتالیا نیز تبدیل شده و حاال امیدواری های زیادی در 
ایتالیا در مورد این ستاره شکل گرفته است. کین در غیاب 

رونالدو، خط حمله تیمش را بیمه کرده و با زدن گل برتری 
به میالن، پیانتک و هم تیمی ها را ناکام گذاشته است. نکته 
حیرت انگیز در مورد یوونتوس اما به الگری مربوط می شود. 
او در تمامی هفته های این فصل ســری آ، از ترکیب های 
متفاوتی استفاده کرده است. در واقع ترکیب تیم او هر هفته 
نسبت به هفته قبلی، دچار تغییر می شود. دست نزدن به 
ترکیب تیم برنده، هرگز جایی در باورهای الگری نداشته و 

او هرگز این فرضیه را مهم تلقی نکرده است. 
 کلوپ، گواردیوال، زیدان و همه مربی های بزرگ دیگر 
این روزهای فوتبال دنیا، به ترکیب ثابت اعتقاد دارند و به 
ندرت به نفرات اصلی شان دست می زنند اما الگری با تئوری 
دیگری مربیگری می کند. او برای هر مســابقه به نسبت 
همان مسابقه ترکیب می چیند. این مربی عالوه بر نفرات، 
حتی سیستم یووه را نیز مدام تغییر می دهد و شرایطی را به 
وجود می آورد که بازیکنان اصلی و ذخیره مدام با هم عوض 

شود. در یوونتوس عمال چیزی به نام نیمکت نشین دائمی 
وجود ندارد و بازیکنان این تیم مــدام فرصت عرض اندام 
در ترکیب را به دســت می آوردند. یوونتوس در مسابقه با 
میالن از ترکیب 2-5-3  استفاده کرد و دیباال و مانزو را در 
ابتدا در خط حمله قرار داد. همین تیم در دیدار برگشت با 
آتلتی از سیستم 3-3-4 بهره برده بود. آن ها در طول فصل 
سیستم هایی مثل 2-4-4 و 1-6-3 را نیز مورد آزمایش 
قرار داده اند و تقریبا از همه این سیستم ها نتیجه گرفته اند. 
مزیت بزرگ این اتفاق، رو نشــدن دست الگری برای رقبا 
قبل از بازی های بزرگ است. در واقع آن ها اصال نمی دانند 
که او چه ترکیب و چه سیســتمی را برای تیم اش انتخاب 
خواهد کرد. ماســیملیانو در یووه به غافلگیرکننده ترین 
مربی دنیای فوتبال تبدیل شده است. او در یووه، به شدت 
غیرقابل  پیش بینی اســت. حتی غیرقابل پیش بینی  تر از 

سیل، زلزله، طوفان و آتشفشان!

درباره دالیل افت فاحش استقالل در شروع سال جدید 

چرا بهشت، جهنم شد؟ 

درباره غیرقابل پیش بینی ترین مربی دنیای فوتبال 

سیِل آلگری! 

لیگ قهرمانان آسیا 
برای استقالل چندان 

امیدوارکننده شروع نشده 
است. آن ها در مسابقه اول 
به سختی در برابر الدوحیل 
شکست خوردند و در بازی 

دوم در حالی که همه چیز 
برای پیروزی شان در برابر 

العین مهیا به نظر می رسید، 
تسلیم گل شیوتانی شدند 

و دو امتیاز حساس را به 
سادگی از دست دادند
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