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جادوی کام بک ها 

لیــگ قهرمانــان آســیا بــرای علیرضا 
منصوریان، به داســتان های پرفراز و نشیبی 
گره خورده است. او در همین تورنمنت با نفت 
تهران خوش درخشــید و خودش را به عنوان 
یک مربی مســتعد و قابل اعتماد تثبیت کرد. 
دستاوردهای آســیایی این مربی در استقالل 
اما کمی بعد از صعود از گروه بر باد رفت. تیمی 
که العیــن را در تهران شکســت داده بود، در 
زمین حریف 6 گل دریافت کرد. از همان شب 
واضح به نظر می رســید که دوران حضور این 
مربی روی نیمکت آبی هــا خیلی زود به پایان 
خواهد رسید. منصوریان اما این بار با ذوب آهن 
دوباره در آسیا احیا شده اســت. کم تر کسی 
تصور می کرد ذوب حتی از مرحله پلی آف آسیا 
عبور کند اما این تیــم بعد از کنار زدن الکویت 
در اصفهان، با یک کام بک استثنایی در زمین 
الغرافه راهی دور گروهی شد. تساوی در اولین 
مســابقه این مرحله با الزورا می توانست یک 
اتفاق ناامیدکننده دیگر باشد اما آن ها با کسب 
6 امتیاز از دو بازی بعدی، حاال شــانس اصلی 
صعود از گروه شــان به شمار می روند. ذوب در 
این فصل از لیگ قهرمانان، بهتر از سرخابی ها 
نشــان داده و اگر راهی دور بعد شود و از یک 
هشتم نهایی نیز عبور کند، می تواند با تقویت 
شــدن در فصل بعد و جذب چند ســتاره، در 
رویای رسیدن به مراحل پایانی مهم ترین جام 

فوتبال باشگاهی در آسیا نیز باشد. 
      

آخرین هشدارها برای پل 

ژوزه مورینیو زمان نســبتا زیادی را صرف 
کرد تا پل پوگبــا را با ســبک مدنظر تیم اش 
هماهنگ کند. شاید این یک اشتباه بزرگ از 
سوی مرد پرتغالی بود. کادر فنی فعلی یونایتد 
نقشه دیگری در سر دارند. اوله گنار سولسشر 
بر خالف ژوزه مورینیــو که اصرار بر هماهنگ 
کردن پوگبا با تاکتیک اش داشــت، تاکتیک 
تیم اش را با پوگبا هماهنگ کرده است. دستیار 
اول این مربی که در دوران فرگوسن نیز دستیار 
اول سر الکس محسوب می شــد، حاال تاکید 
کرده که یونایتد شیوه بازی اش را برای گرفتن 
بهترین عملکرد از ســوی پوگبا تغییر داده و 
طوری فوتبال بازی می کند که این بازیکن در 
باالترین سطح از رضایت قرار داشته باشد. پل، 
مهم ترین مهره این روزهای شیاطین سرخ به 
شمار می رود. مایک فیالن پیش از نبرد با بارسا، 
هشــدارهای زیادی برای این بازیکن داشته 
است. او از پوگبا خواســته که قهرمانی در جام 
جهانی و همه موفقیت های گذشته را فراموش 

کند و همه تمرکزش را به آینده گره بزند.
    

جنجال یک سکونشین 
هافبک سکونشــین این فصل چلســی، 
از ســوی پلیس بازداشــت شــده است. دنی 
درینک واتر که بعــد از قهرمانی با لســتر در 
رقابت هــا لیگ برتر به یک چهره سرشــناس 
تبدیل شده بود، به چلســی پیوست و مدتی 
زیر نظر آنتونیو کونته بازی کرد. از زمان ورود 
ســاری اما این فوتبالیســت با وجود دریافت 
دســتمزد 100 هزار پوند در هفته، حتی یک 
بــازی در این فصل از لیگ برتر برای چلســی 
انجام نداده است. درینک واتر بعد از رانندگی 
در شــرایط غیرعادی، بازداشت شد و به جای 
فیلم گرفتن از نیروهای پلیس و منتشر کردن 
این فیلم ها در صفحه اینستاگرام اش، جرم اش 
را پذیرفته است. باشگاه چلسی نیز از جریمه 
ســنگین این فوتبالیســت خبر داده و او قرار 
است به زودی برای دفاع از خودش در دادگاه 
حاضر شــود. هواداران چلســی نیز به شدت 
از این فوتبالیســت انتقاد کرده اند. جایی که 
درینک واتر در آن زندگی و رانندگی می کند، 
هیچکس در مقابل قانون برابرتــر از دیگران 

نیست.

اخبار ورزش

اولیــن پیروزی فصل اســتقالل 
در لیگ قهرمانان، روبــروی یکی از 
پرســتاره ترین تیم های آســیا رقم 
خورد. آبی هــا هم در دفــاع و هم در 
حمله، نمایش قابل قبولی داشــتند 
و به خوبی توانســتند الهالل را به مرز 
غافلگیری برســانند. ایــن پیروزی 
می تواند ورق را در آســیا به سود تیم 
شــفر برگرداند. تا پیش از این بازی، 
تصور می شد این تیم در مسیر حذف 
شــدن از لیگ قهرمانان قرار داشته 
باشد اما این نتیجه، می تواند چیزهای 

زیادی را برای این تیم تغییر بدهد. 
 »سانترهای بی سرانجام« نگرانی 
بزرگ استقالل در هفته های گذشته 
به شــمار می رفت. توپ هایی که در 

دربی و دیدار با سایپا مدام روی دروازه 
رقبا ارســال شــدند، هرگز به نتیجه 
نرسیدند اما این طلسم باالخره در نبرد 
حساس آســیایی با الهالل عربستان 
شکسته شد. کرنر تماشایی پاتوسی 
و پرواز بلند علی کریمی، استقالل را 
صاحب گل اول مســابقه کرد. هنوز 
هم آبی ها کار بســیار دشواری برای 
حفظ نتیجــه روبروی ســتاره هایی 
مثل گومیس و سباستین جووینکو 
داشتند اما این تیم نه تنها در نیمه اول 
تسلیم حریف نشد، بلکه حتی توانست 
به کمک یک ارسال دیگر از پاتوسی 
به گل دوم نیز دســت پیدا کند. تیم 
شــفر در نیمه دوم کمی عقب کشید 
و حتی با وجود اشــتباه فاحش میالد 

زکی پور و دریافــت گل اول، تا لحظه 
نواخته شدن سوت پایان داور توانست 
پیروزی کلیدی اش را حفظ کند. حتی 
این پیروزی نیز با همه اهمیت اش به 
معنای پایان موفقیت آمیز ماموریت 
استقالل در آسیا نخواهد بود. این تیم 
از آســتانه مرگ، به زندگی برگشته و 
حاال باید خودش را در همین مســیر 
حفظ کند. در همین گروه، الدحیل و 
العین نیز به تساوی رسیدند تا استقالل 
تنها به خاطر تفاضل گل، پشــت سر 
الدحیل قرار بگیرد. تیم شفر در صورت 
شکست دادن الهالل در دیدار برگشت، 
حتی شانس صدرنشینی در این گروه 
را دارد. در ســه مســابقه باقی مانده، 
آبی ها یک بار باید در زمین بی طرف 

با الهالل مســابقه بدهند، سپس در 
آزادی میزبان الدحیل باشند و بعد از 
آن در دیدار پایانی مرحله گروهی در 
زمین الهین به مصاف این رقیب بروند. 
استقالل در آسیا هنوز کارهای سختی 
برای انجــام دادن در پیــش دارد اما 
اعتماد به نفس این تیم بعد از کنار زدن 

الهالل، حاال بیشتر از گذشته است. 
 بخش مهمی از بحران استقالل در 
شروع سال جدید، به تصمیم های فنی 
وینفرد شفر مربوط می شد. حاال این 
مربی به همان نســبت، باید به خاطر 
تصمیم هایش در جریان پیروزی برابر 
رقیب عربســتانی مورد ستایش قرار 
بگیرد. او چه در برابر الدحیل و چه در 
بازی در زمین تراکتورسازی، بی گدار 

به آب زد و در نیمه های دوم تیمش را با 
آرایشی هجومی به  زمین فرستاد. جلو 
رفتن اســتقالل، موجب خالی شدن 
عقب زمین این تیم شد و آسیب پذیر 
شدن آبی ها را به دنبال داشت. آن ها 
حتی در برابر پرســپولیس نیز خوب 
دفاع نکردند و بیشــتر با انگیزه های 
هجومی وارد زمین شــدند. در جدال 
با الهالل اما اســتقالل نوع دیگری از 
بازی را به نمایش گذاشــت. این بار 
این تیم عقب نشســت و برای دقایق 
زیادی تحت فشار قرار گرفت و از اولین 
فرصت هایش برای ضربه زدن به رقیب 
بهره برد. در واقع این بار استقالل صبر 
کرد تا  زمان مناســب ضربه زدن به 
الهالل از راه برســد و پس از زدن گل 
نیز، دفاع اصلی ترین نقشــه آن ها در 
زمین به شــمار می رفت. شفر سبک 
ایده ال گرایانه اش را کنار گذاشــت و 
برای رسیدن به برد، محافظه کارتر شد. 
استفاده از سیدحسین حسینی روی 
خط دروازه، تصمیم درست دیگری 
از ســوی این مربی بود. سیدحسین 
اوایل نیمه دوم با یک سیو تماشایی، 
اجازه کم شــدن اختالف با حریف را 
نداد. فرســتادن منشــا به نیمکت و 
استفاده از ایسما در نوک خط حمله، 
تصمیم ایده ال دیگری از سوی مربی 
استقالل بود که اشتباه های قبلی او را 
تصییح کرد. حاال این تیم با اضافه شدن 
مهره هایی مثل وریا، فرشید باقری و 
اللهیار صیادمنــش، می تواند تهدید 
بزرگی برای همه تیم های رقیب باشد. 
 نتایچ سه بازی گذشته استقالل، تا 
حدود زیادی اولویت های این باشگاه 
در این فصل را تغییر داده اند. تا پیش 
از رسیدن فروردین ماه، تصور می شد 
استقالل باید لیگ قهرمانان را قربانی 

لیگ برتر کند و با همــه تمرکز برای 
نتیجه گرفتن در رقابت های داخلی 
بجنگد. قهرمانی در لیــگ برای این 
تیم به مراتب در دسترس تر از صعود 
از گروه مرگ لیــگ قهرمانان به نظر 
می رســید اما در عمل، اتفاق دیگری 
برای ایــن باشــگاه رخ داد. آن ها در 
یک بازه زمانی بســیار کوتاه، دو بازی 
حســاس در لیگ را از دست دادند تا 
فاصله ای 7 امتیازی با صدر جدول را 

تجربه کنند. 
حاال دیگر به نظر می رسد قهرمانی 
در لیگ برای این تیم به شدت دشوارتر 
شده باشــد و صعود از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان، اولویت اصلی این تیم 
در این فصل را بســازد. ایده آل ترین 
اتفاق برای هواداران آبی در ادامه این 
فصل، قهرمانی در لیگ در کنار صعود 
آســیایی خواهد بود اما شاید اگر قرار 
باشــد تنها یکی از این دو ماجرا اتفاق 
بیافتد، شانس صعود این تیم در لیگ 

قهرمانان بیشتر شود.

ورق استقالل در آسیا برگشت 

آبی اورجینال! 

گزارش

خبر

فصــل 19-2018 در مجمــوع فصــل 
امیدوارکننده ای برای لژیونرهای ایرانی شــاغل 
در فوتبال اروپا نبود. پیش از شــروع این فصل، 
رقابت های جام جهانی برگزار شد و انتظار می رفت 
این تورنمنت شرایط را برای چند انتقال بزرگ به 
سود فوتبال ایران مهیا کند اما چنین اتفاقی رخ 
نداد. اواسط فصل نیز جام ملت های آسیا برگزار شد 
و در پایان این تورنمنت نیز، به جز انتقال سردار به 
زنیت روسیه ماجرای هیجان انگیز دیگری رخ نداد. 
حاال لژیونرها تنها چند هفته فرصت دارند تا پیش 
از پایان فصل، خودی نشان بدهند و از فهرست های 

مازاد فرار کنند.  
درگیری علیرضا جهانبخش و کایل واکر در 
جریان مسابقه سیتی و برایتون در مرحله نیمه 
نهایی جام حذفی انگلیس، سروصدای زیادی در 
ایران به پا کرد. حاال عده ای به شوخی باور دارند که 
این درگیری، مهم ترین تاثیر این فصل علیرضا در 
ترکیب برایتون بوده است. جهانبخش در این فصل 
یک بار تیر دروازه رقبا را به لرزه درآورده اما هنوز نه 
گلی به ثمر رسانده و نه توانسته پاس گلی بدهد. او 
درست در مسیر وینسنت یانسن قرار گرفته که بعد 
از آقای گلی در فوتبال هلند راهی انگلیس شد و بعد 

از سپری کردن فصلی فاجعه بار در ترکیب تاتنهام، 
به لیگ ترکیه رفت. صفر گل و صفر پاس گل برای 
گرانقیمت ترین خرید تاریخ یک باشگاه انگلیسی، 
تا حدود زیــادی نگران کننده به نظر می رســد. 
کریس هیوتون به علیرضا اعتقاد دارد و این بازیکن 
را به صورت ثابت در ترکیب تیمش قرار می دهد. 
این مربی به خاطر جهانبخش، حتی پست بازی 
آنتونی ناکارت را عوض کرده اما هنوز نفراتی مثل 
ازکودرو و سولی مارچ روی نیمکت تهدید بزرگی 
برای ستاره ایرانی به شمار می روند. او در مقطعی از 
فصل مصدوم بود و سپس راهی اردوی تیم ملی 
شد تا در جام ملت های آســیا به میدان برود. این 
بازیکن حاال فقط چند هفته بــرای تغییر دادن 
عدد صفر از مقابل گل ها و پاس گل هایش فرصت 
دارد. به جز او، شرایط برای سایر لژیونرهای ایرانی 
حاضر در انگلیس نیز چندان مساعد نیست. کریم 
انصاری فرد در ناتینگام و ســعید عزت اللهی در 
ردینگ، بازی های چندانی انجام نداده اند و بعید 
نیست در پایان فصل از فوتبال انگلیس جدا شوند.  
در ایــن فصــل از رقابت های لیــگ بلژیک، 
اوضاع بــرای کاوه رضایی اصال خوب پیش نرفته 
تا انگلیسی ها تنها لژیونرهای تحت فشار این فصل 

برای فوتبال ایران نباشــند. کاوه که در شارلروا 
فوق العاده ظاهر شده بود، در بروژ هرگز نتوانست 
به یک ستاره تبدیل شود. به احتمال بسیار زیاد 
این مهاجم در تابستان در فهرست فروش باشگاه 
بلژیکی قرار خواهد گرفت. یونــس دلفی نیز در 
شارلروا زمان چندانی برای بازی به دست نیاورده 
است. در این فصل انتظارهای زیادی از علی قلی 
زاده وجود داشت و او شروع درخشانی را در شارلروآ 
تجربه کرد اما حتی این بازیکن نیز در چند مقطع 
مختلف با مصدومیت روبرو شد تا جایگاه اش در 
ترکیب اصلی را از دست بدهد. این وینگر بااستعداد 
نتوانست تیم ملی را در جام ملت ها همراهی کند و 
بر اساس آخرین گزارش ها، تا پایان فصل نمی تواند 
برای تیمش به میدان برود. وحید امیری نیز در لیگ 
ترکیه به قواره  های واقعی فوتبال اش نزدیک نشده 
است. وحید یکی از آماده ترین هافبک-مهاجم های 
حاضر در لیگ برتر ایران بود و سپس در جام جهانی 
با دوندگــی بی نظیر و تکنیــک مثال زدنی اش، 
تحســین همه را برانگیخت. او با توجه به شرایط 
سنی اش شانس پیوستن به لیگ های درجه یک 
اروپایی را نداشت و در نهایت مورد توجه باشگاه 
ترابوزان اســپور ترکیه قرار گرفت. امیری دوران 

فوق العاده ای را در ترابوزان سپری نکرده و بارها در 
پست های مختلف به بازی گرفته شده و نتوانسته 
هواداران و مالکان این باشگاه را راضی کند. عملکرد 
مجید حسینی در ترکیه، ایده آل تر از وحید بوده 
است. وحید با تیمش قرارداد دو ساله دارد اما اگر 
این فرم تا پایان فصل ادامه پیدا کند، احتمال فسخ 
قرارداد از سوی ترک ها وجود خواهد داشت. شرایط 
فرشاد احمدزاده نیز از همه بدتر به نظر می رسد. 
فرشاد در لهستان به نیمکت دوخته شده و حتی با 
وجود کوچ به اروپا، نتوانسته خودش را به تیم ملی 
نزدیک. این بازیکن فراموش شده احتماال در پایان 
فصل به لیگ ایران برمی گــردد. صادق محرمی 
نیز هرگز در بازی های اروپایی، اعتماد سرمربی 
دیناموزاگرب را به دســت نیاورده و تنها در لیگ 
برای تیمش بازی می کند. سردار آزمون و میالد 

محمدی، شاید تنها استثناهای این فصل باشند. 
ســردار در تیم جدیدش زنیت به عنوان بازیکن 
ماه شناخته شده و میالد همچنان به صورت ثابت 

برای اخمت گروژنی توپ می زند. 
 از شــروع این فصل، مرتضی پورعلی گنجی، 
امید نورافکن و محمد نادری از لیگ بلژیک جدا 
شدند و علی قربانی نیز از اسلواکی به ایران برگشت 
تا پیراهن باشــگاه ســپاهان را بر تن کند. با این 
روند بعید نیســت در پایان فصل نیز چهره های 
پرشــمارتری از فوتبال اروپا جدا شوند و به ایران 
برگردند. اوضاع برای لژیونرهای ایرانی شاغل در 
قاره سبز، خطرناک به نظر می رسد. با این کیفیت 
و این فرم، بعید خواهد بود که باشگاه های بزرگ تر 
اروپایی عالقه چندانی به جذب ستاره های فوتبال 

ایران از خودشان نشان بدهند. 

تصویر دست های لرزان ســر الکس فرگوسن در فینال 
سال 2011 لیگ قهرمانان اروپا در برابر بارسا، هنوز از ذهن 
هواداران یونایتد بیرون نخواهد رفت. آن مســابقه فینال، 
آخرین رویارویی »رسمی« بارســا و یونایتد تا امروز بوده و 
حاال برای اولین بار در دوران بعد از پپ گواردیوال، دو تیم در 
لیگ قهرمانان با هم مســابقه می دهند. فرگی در منچستر 
تاریخ تازه ای ســاخت و عصــر متفاوتی به وجــود آورد اما 
حسرت بزرگ او، قهرمانی های کم در فوتبال اروپا بود. مرد 
اسکاتلندی یک بار در سال 1999 و یک بار در سال 2008 با 
تیمش به قهرمانی اروپا رسید. این دو قهرمانی می توانست 

به عدد 4 برســد اما تیم فرگوسن در فینال سال های 2009 
و 2011 دو بار تسلیم بارسا شــد و نتوانست در برابر این تیم 
کار چندانی از پیش ببرد. اولین بار اتوئو و مسی حریف شان 
را ناکام گذاشتند و در فینال ســال 2011 نیز پدرو، مسی و 
ویا گلزنان بارسا بودند. با این وجود آخرین دیدار رسمی دو 
تیم در اولدترافورد به ســود قرمزها تمام شده است. یونایتد 
در سال 2008 با گل دیدنی اسکولز، توانست بارسا را از لیگ 
قهرمانان کنار بزند و در نهایت در آن جام به قهرمانی برسد. 
جدال امشــب، جذابیت های فوق العاده ای خواهد داشت. 
یک طرف ماجرا، مسی و سوارز هســتند که بعد از شکست 

دادن اتلتیکو، در اوج آمادگی به سر می برند. طرف دیگر نیز 
سولسشر ایستاده و امیدوار اســت به کمک پوگبا و لوکاکو، 
بتواند یک نتیجه تاریخی به دست بیاورد. پیش از دیدار با پی 
اس جی، هیچکس شانس چندانی برای صعود این تیم قائل 
نبود اما شیاطین سرخ نشان دادند که قدرت انجام کارهای 
بزرگ را دارند. بازگشت پیکه به ورزشــگاه تیم سابق اش و 
حضور کوتینیو و سوارز با سابقه لیورپولی روبروی هواداران 
منچســتر، بخشــی از جذابیت های نبرد امشــب هستند. 
الکسیس سانچز نیز همچنان در مصدومیت به سر می برد. 
ستاره سابق بارسا در صورت رسیدن به این بازی، می توانست 

یکی از چهره های ویژه این نبرد لقب بگیرد. 
 مسابقه همزمان دیگر امشــب لیگ قهرمانان، در هلند 
میان آژاکس و یــووه برگزار خواهد شــد. آژاکــس بعد از 
پیروزی بــزرگ در برابر مادرید، چشــم ها را خیره کرد و به 
عنوان شگفتی ســاز احتمالی این فصل معرفی شــد. آن ها 

با ســتاره هایی مثل دلیخت، دی یانــگ و تادیچ می خواهد 
به ماجراجویی در اروپا ادامه بدهند. آخرین تجربه میزبانی 
آژاکس از یووه در اروپا به سال 2004 برمی گردد. جایی که 
بیانکونری بــا تک گل پاول ندود در هلند به برتری رســید. 
یوونتوس در حالی کــه تنها یک امتیاز بــا قهرمانی در این 
فصل سری آ فاصله دارد، مهیای نبرد امشب با آژاکس شده 
است. رونالدو، بارزالی، داگالس کاستا و کوادرادو ستاره های 
مصدوم تیم ایتالیایی برای نبرد امشب به شمار می روند. در 
مقابل نیز آژاکسی ها کارل ایتینگ را به دلیل مصدومیت در 
اختیار نخواهند داشــت. تیم الگری فصل گذشــته موناکو 
شگفتی ســاز را از اروپا حذف کرد و حاال امیدوار اســت این 
فصل چنین سرنوشتی را برای آژاکس رقم بزند. تیم هلندی 
اما یک نسل طالیی در اختیار دارد و به خوبی می داند که تا 
قبل از رسیدن تابستان و جدایی چند ســتاره مهم، باید به 

همه خواسته های بزرگ اش دست پیدا کند.

درباره روزهای نه چندان امیدوارکننده لژیونرهای ایرانی در قاره اروپا 

لژیونرهای پشیمان! 

اولدترافورد، آماده یک جدال نفس گیر می شود 

به خاطر دست های پدر! 

اولین پیروزی فصل 
استقالل در لیگ 

قهرمانان، روبروی یکی از 
پرستاره ترین تیم های آسیا 

رقم خورد. آبی ها هم در 
دفاع و هم در حمله، نمایش 

قابل قبولی داشتند و به 
خوبی توانستند الهالل را 

به مرز غافلگیری برسانند. 
این پیروزی می تواند ورق 
را در آسیا به سود تیم شفر 

برگرداند
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