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آقاي حاشيه
مي گويد به خواست مادرش دوباره تصميم گرفته بود تا پيراهن تيم 
ملي رو بپوشه، ولي نميدونيم چي شد كه يهو خواسته مادر بی ارزش 
شد و از تيم ملي رفت. البته محمد موسوي رو با همين حاشيه هاش 
مي شناسيم هرچند توانايي هاي فني اش هم اصاًل قابل انكار نيست، 
ولي جناب موسوي حواست باشه تا وقتي ميتوني ستاره باشي كه زير 
پرچم ايران دست به توپ باشي واال تبديل مي شي به چيزي كه االن 
هستي، يعني آقاي حاشيه س��از بيرون مونده. پس حداقل به خاطر 

سابقه خودتم كه شده با خودت و ما رو راست باش. 

  صادق ورمزيار ميگه: استقالل با ادامه اين روند به مشكل 
ميخوره

  : ما ميگيم: بابا درس��ته حاال اين 
ساپينتو خيلي شلوغ بازي در مياره ولي صبر 
كنين ي��ه نفس بكش��ه بعد ش��روع كنين به 
زيرآبزني، خداييش اگه بازي رو ميبرد همين 
شماها از ستاره سوم و قهرماني آسيا و فوتبال 
فرا آسيايي حرف نميزدين، البت عيب كار از 
ش��ما نيس��ت آقا صادق فوتبال ما كاًل همين 
طوريه كه با يه كيشميش گرمي مون ميشه و با يه غوره سردي، ولي 

انصافاً يه ذره صبر بد نيست تا ببينيم اين ساپينتو واقعاً چيكارس. 

  خبرها ميگن: ق�رارداد ويلموتس با مراكش�ي ها س�الي 
240 هزار يورو بوده

  : براي مهدي تاج كه فرقي نميكنه 
اصاًل ش��ما بگو 100 هزار يورو ايش��ون دلش 
ميخواسته با ويلموتس يه قرارداد خوب 2/2 
ميليون يورويي س��االنه ببنده، حاال هي شما 
بريد تحقيق كنيد و رقم قرارداد آقاي جنتلمن 
رو پايين بياريد. اول گفتي��د 450 هزار يورو 
حاال ميگيد 240 هزار يورو بعداً هم حتماً كمتر 
ميشه، آقا جون چيكار داريد، آقاي تاج ميگه قرارداد خوبي بسته بوده 
حتماً يه چيزي ميدونه كه ميگه ديگه واال دوباره براي رياست پا پيش 

نميذاشت. 

  خبرها ميگن: احس�ان ح�دادي و مربيش ت�و قونيه هتل 
اختصاصي داشتن

  : نيست آقا احسان خيلي حساسه 
و لطيف خب بايدم اينجوري با بقيه فرق داشته 
باشه، آخه باالخره اين بچه قراره ديسك رو يه 
جوري پرت كنه كه از ورزشگاه بره بيرون، البت 
حواس��تون باش��ه كه وقتي احس��ان ميخواد 
ديسكش رو پرت كنه نبايد باد بياد، نبايد كسي 
تو ورزش��گاه عطسه كنه، كس��ي هم حركت 
اضافه نداشته باشه واال احسان نميتونه مثل همين مسابقه هاي قونيه 

كه بچه نتونست پرتاب كنه، گناه داره اذيتش نكنين.

  مهدي مهدوي كيا ميگه: جو اس�تاديوم خليفه در بازي با 
انگلستان به سود ماست

  : آق��ا مهدي آخه ي��ه چيزي بگو 
بگنجه. تيم ملي همين حاال كه با شما حرف 
ميزنيم حداقل به دو قسمت نامساوي تقسيم 
شده و اين قابليت رو هم داره كه چند قسمت 
ديگه هم بشه اونوقت شما از جو ورزشگاه حرف 
ميزني، ما خودمون از تو داغونيم تازه شما بهتر 
نيست به جاي اينكه فكر جو استاديوم خليفه و 
بازي ايران و انگلستان باشي يه فكري به حال تيم خودت بكني كه باز 

هم حسرت به دل المپيك نمونيم. 

آقاي غرامت گير
مدير برتر اين هفته كسي نيست جز عبدالكاظم طالقاني رئيس سابق 
هيئت فوتبال خوزستان و عضو سابق هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال. 
ايشون هفته قبل از سمتشون عزل ش��دن اما كليد دفتر رو تحويل 
ندادن، در عوض با بقيه اعضای سابق هيئت رئيسه فدراسيون رفتن 
دادسراي تهران و از دولت امريكا و دونالد ترامپ شكايت كردن ! تازه 
جناب طالقاني بعد هم در يك سخنراني مبسوط اعالم فرمودند كه دو 
برابر خسارت ويلموتس رو از ترامپ ميگيريم ! يكي نيست بگه آخه 

مردم رو چي فرض كردي كه اينجوري حرف مفت ميزني؟

  شيوا نوروزي
تيره روزي ها و خوش��بختي هاي دو تيم همشهري 
منچس��تريونايتد تمامي ندارد. انگار نه انگار هر دو 
از يك شهر انگليس هس��تند. وضعيت شان از هيچ 
نظر ش��بيه به هم نيست. يونايتد دس��ت از باختن 

برنمي دارد و سيتي دست از پيروزي. 
فصل جديد ليگ جزيره براي منچستري ها متفاوت 
آغاز شده است. من يونايتد ريشه دار اوضاعش نه تنها 
بهتر از فصل گذشته نشده، بلكه هنوز چيزی نشده در 
شكست دبل كرده است. در عوض من سيتي متمول 
و تازه به دوران رسيده دو برد متوالي به دست آورده تا 
نشان دهد مدافع عنوان قهرماني است و تا تصاحب 

دوباره جام دست از تالش نخواهد كشيد. 
  غيرقابل مقايسه

روزگاري شياطين سرخ يكي از بهترين هاي انگليس 
و غول هاي اروپا محس��وب مي ش��دند تا جايي كه 
حريف قدرتمن��دي براي همه تيم ه��اي مدعي به 
ش��مار مي رفتند. ولي حاال سال هاست كسي چهره 
واقعي يونايتد را نديده است و عماًل ديگر هيچ تيمي 
از منچستر نمي هراسد. زماني براي كم اهميت جلوه 
دادن س��يتي به آنها لقب »تيم دوم منچستر« داده 
بودند اما گذشت زمان، س��رمايه گذاري هنگفت و 
البته برنامه ريزي صحيح باعث ش��د تا سيتيزن ها 
جايگاه واقعي ش��ان را ه��م در ليگ برت��ر و هم در 
اروپا پيدا كنند. درست اس��ت كه سران من سيتي 
براي ترقي اين تيم پول ه��اي هنگفتي خرج كرده 
و مي كنند، ولي در اصل اين انتخاب ها و استراتژي 
درست آنهاست كه باعث شده است پپ گوارديوال و 
تيم يكدست و پرستاره اش به هيچ تيمي رحم نكنند 
و توانايي كسب افتخارات زياد را داشته باشند. حاال 
آنها باز هم صدرنشين هس��تند و با جاه طلبي به راه 

خود ادامه مي دهند. 
منتها شرايط در باش��گاه قديمي منچستر متفاوت 
است. سران يونايتد هنوز در خواب و خيال افتخارات 
گذشته سير مي كنند و هرچقدر هم كه كارشناسان 
و پيشكسوتان نسبت به اشتباهات مديريتي به آنها 
تذكر مي دهند اصاًل انگار نه انگار. سال هاس��ت كه 
اردوگاه قرمزها رنگ بازيكن ستاره و چهره بزرگ به 

خود نديده است. چرا؟ چون تفكرات مديران باشگاه 
همسو با فوتبال حرفه اي و در جهت رقابت با تيم هاي 
مدعي رشد نكرده اس��ت. در سال هايي كه تيم تازه 
مطرح ش��ده س��يتي با گوارديوال رو به جلو حركت 
مي كرد، يونايتد پشت سر هم با انتخاب سرمربيان 
مختلف آزمون و خطا مي كرد به اين اميد كه دوباره 
به قدرت برمي گردد، درحالي كه گذشت زمان ثابت 
كرد اين تصميمات چه آس��يب جبران ناپذيري بر 

پيكر تيم اول منچستر زده است. 
  بدترين آمار

پس از شكست مقابل برايتون و دشت اولين باخت 
فصل، برخي ها كه هنوز به تيم تن هاگ اميدوار بودند 
تصور مي كردند در مصاف با برنتفورد همه چيز تغيير 

مي كند و آن روي سكه نمايان مي شود، ولي باخت 
تحقيرآميز 4 بر صفر در دومين بازي ثابت كرد براي 
منچستر فرقي نمي كند بازي در اولدترافورد باشد يا 
زمين حريفان؛ در هر صورت از پيش بازنده محسوب 
مي شود! هيچ منچستري باتعصبي نمي تواند دريافت 
چهارگل در نيمه اول را تماشا كند و نسبت به شرايط 
موجود باش��گاه محبوبش معترض نباش��د. از سال 
1992 اين اولين باري است كه يونايتد در قعر جدول 
رده بندي جزيره جا خوش مي كند. اولين باري است 
كه در نيم��ه اول در ب��ازي خارج از خان��ه چهار بار 
دروازه اش باز مي ش��ود و تن هاگ هلندي هم لقب 
اولين سرمربي منچستر كه هر دو بازي اول فصل را 

واگذار كرده به خود اختصاص مي دهد. 

اينها براي تيم اسم  و رسم داري چون من يونايتد يك 
افتضاح تاريخي محسوب مي ش��ود. دريافت شش 
گل، تفاضل - 5 و قعرنش��يني در ج��دول اعتباري 
براي اين تيم باقي نگذاشته اس��ت. ضمن  اينكه در 
مس��ائل فني و تاكتيكي نيز اشتباهات و ضعف هاي 
ش��ديدي به چش��م مي خورد. دخيا دروازه بان اول 
تيم روي دوگل اول برنتفورد مقص��ر بود، مدافعان 
توانايي مهار مهاجمان حريف را ندارند، هافبك ها در 
اوج بي برنامگي و سردرگمي موقعيتي براي گلزني 
خلق نمي كنند و مهاجمان و به ويژه كريس رونالدو 
انگيزه اي براي باز ك��ردن دروازه رقبا ندارند. اين بار 
سرمربي براي ساكت كردن منتقدان و نشان دادن 
واقعيت ها مهاجم پرتغالي را از ابتدا به ميدان فرستاد 

ولي نتيجه همان 4 بر صفر باقي ماند. اينكه ستاره 
37 ساله تن هاگ را به حساب نمي آورد و اهميتي به 

تشويق هواداران نمي دهد، يعني اوج بحران. 
  مقصر كيست؟

س��رمربي 52 س��اله بعد از دومين باخ��ت متوالي 
تيمش به عملكرد افتضاح بازيكنانش اعتراف كرده 
و مسئوليت شكست را به گردن گرفته است: »اين 
شكست براي من سخت و غافلگيركننده بود. اين تيم 
بايد مسئوليت را بپذيرد. به خاطر ناراحتي هواداران 
متأس��ف هس��تم، چراكه باعث سرافكندگي شان 
شديم. از بازيكنان خواسته بودم با ايمان به خودشان 
بازي كنند و مسئوليت پذير باشند. دقيقاً كارهايي 
كه انجام ندادند. فق��ط در صورت��ي مي توانيم اين 
شكست را پشت سر بگذاريم كه اتحادمان را حفظ 
كنيم. نمي خواهم حرف هايم سوءبرداش��ت شود؛ 
مسئوليت اصلي به عهده س��رمربي است و من اين 
مس��ئوليت را مي پذيرم، ولي من بايد به بازيكنانم 
اعتماد به نفس بدهم تا خودشان را باور كنند. بخشي 
از اين وظيفه به عهده خود آنهاست. دو گل اولي كه 
دريافت كرديم روي دو اش��تباه فردي بود. اشتباه 
بخشي از فوتبال است و بعد از اشتباه بايد ادامه داد و 
نااميد نشد، اما بعد از اشتباه مهم اين است كه براي 
جبرانش كار كنيد. بايد هر چه سريع تر اين شرايط 
را تغيير بدهيم. م��ا بازيكنان جدي��د مي خواهيم، 
بازيكناني باكيفيت. سعي مي كنيم آنها را قانع كنيم 
كه به يونايتد بپيوندند. عملكرد ما ضعيف و مزخرف 
بود. شكي نيس��ت كه بايد اس��تاندارد بازي مان به 
مراتب بهتر از اين باشد. من مي توانم چند دليل براي 
ضعف يونايتد ارائه بدهم، ول��ي همه فكر مي كنند 
دنبال بهانه تراشي هستم. از همه مهم تر اين بود كه 
ما بايد گل مي زديم اما نتوانستيم. تيمي در سطح ما 
نبايد چنين اشتباه هايي كند.« براي هواداراني كه 
نااميدانه شاهد درخشش منچسترسيتي، آرسنال و 
ليورپول هستند فرقي نمي كند تن هاگ خودش را 
مقصر اين اوضاع بداند يا بازيكنان را. آنها حتي ديگر 
اميدي به رونالدو هم ندارند. فقط منتظرند ببينند 
اين س��قوط آزاد تا كي و تا كجا براي شياطين سرخ 

ادامه خواهد داشت. 

  دنيا حيدري 
تكيه زدن بر قعر جدول 18 تيمي بوندس ليگا و كسب سه باخت پي در پي 
چيزي نبود كه هواداران لوركوزن انتظار داشتند. اگرچه شكست برابر حريف 
دسته سومي در رقابت هاي حذفي آلمان نشان داد لوركوزن فاصله زيادي با 
آمادگي دارد اما كمتر كسي تصور تكرار اين نتيجه را در دو بازي نخست ليگ 
و اين شروع ناباورانه را داشت. با اين وجود ياران سردار بعد از قبول شكست 
مقابل بورسيا دورتموند، برابر آگسبورگ هم تن به شكست دادند آن هم در 
مصافي خانگي و برابر ديدگان متحير هواداران خودي. آگسبورگ هم مانند 

لوركوزن هفته نخست را با شكست آغاز كرده بود اما شنبه شب توانست با 
برتري دو بر يك مقابل حريف در باير آرنا، نخستين سه امتياز اين فصل 

را به جيب زده و ضمن حضور در ميانه هاي جدول، ياران سردار را نيز 
به ته جدول هدايت كند. درخشش مقابل الورسبرگ در مرحله اول 
رقابت هاي جام حذفي كه به دادن دو پاس گل حضور يك نيمه اي او 
منتهي شد و همچنين عملكرد قابل قبول برابر دورتموند سرمربي 
بايرلوركوزن را مجاب كرد كه در مصاف با آگس��بورگ، از ابتداي 
بازي به مهاجم ايراني خود ميدان دهد. مهره كليدي كه قرار است 
تا بازگشت فلوريان ورتز، نقش طراح اصلي را در تفكرات هجومي 
سرمربي تيم بازي كند اما در شبي كه آزمون براي نخستين بار در 
تركيب اصلي تيمش به ميدان رفت، شانس با او چندان يار نبود 

كه بتواند مانع از شكست تيمش شود. سردار به دليل قدرت 
دريبل زني به عنوان مهاجم مركزي كاذب پشت پاتريك 

شيك وظيفه تغذيه او و اضافه شدن به خط حمله 
را برعهده داشت اما تالش هايش براي بازكردن 
دروازه تيم ميهمان بي نتيجه ماند. اما نكته جالب 
اين بازي كه يك كارت زرد براي سردار به دنبال 
داشت، حركت عابدزاده اي او بود. درست در اوج 

حمالت لوركوزن در 10 دقيقه پاياني بود كه مدافع 
آگسبورگ كنار خط عرضي به دنبال مصدوميت روي زمين افتاد و درحالي كه 
تمام بدن او جز چند سانت از پايش داخل زمين بود داور بازي را متوقف كرد 
و سردار براي به جريان افتادن سريع بازي به سبك عقاب آسيا پاي مدافع 
حريف را گرفت و از زمين بيرون كشيد؛ حركتي كه البته يك كارت زرد براي 

او به دنبال داشت. 

  شميم رضوان
 شروع نااميدكننده بارسا دليل خوبي بود تا رسانه هاي اسپانيا قبل از پايان هفته نخست 
اين فص��ل از رقابت ه��اي الليگا به بررس��ي حض��ور ژاوي روي نيمكت آب��ي اناري ها 
بپردازند. بررس��ي كه نتيجه آن نش��ان مي داد ژاوي بر اس��اس بردهاي��ي كه در طول 
مدت حضورش در جمع كاتاالن ها كس��ب كرده بدترين مربي اين تيم طي 20 س��ال 
گذشته بوده اس��ت! آمار و گزارش نش��ريه »Relevo«  جدا از محتواي آن نشان داد 
مرد اول نيمكت آبي اناري ها فصل س��ختي را در پيش دارد و قراري به مماشات كردن با 
 او نيست و در صورت كس��ب نتايج غيرقابل قبول بايد خود را آماده سخت ترين واكنش ها 

و انتقادها كند. 
اس��تارت ليگ در مصافي خانگي و با حمايت هواداران خودي تمام الزمه هاي كس��ب 
پيروزي برابر رايو وايكانو را داش��ت، اما با وجود تم��ام پوئن هاي مثبتي كه 
در اختيار ژاوي و يارانش بود، بارس��ا در نخس��تين مصاف اين فصل از 
رقابت هاي الليگا هرچه زد به در بس��ته خورد تا در نهايب با كس��ب 
حداقل امتياز رضايت دهد! نتيجه اي كه اما هيچ كس را راضي نكرد. 
خصوصاً كه رايو وايكانو نمايش��ي عالي مقابل شاگردان ژاوي نشان 
داد و توانس��ت به خوبي مقابل حمالت بارس��لونا ايستادگي كند و 
اين چيزي نبود كه هوادار كاتاالن توان تحمل آن را داش��ته باشد! 
ژاوي اما با ابراز ناراحتي از تساوي بدون گل در اين بازي، از هواداران 
تيمش خواست صبور باش��ند: »اعتراف مي كنم كه بازي خوبي به 
نمايش نگذاش��تيم و نتوانس��تيم انتظارات را برآورده كنيم. اين 
بهترين عملكرد ما نبود. ناامي��دي هوادارانمان را درك مي كنم. 
ما در اين بازي دشواري هايي در دادن توپ به بازيكن آزاد كه 
توسط بازيكنان حريف كنترل نمي ش��د، داشتيم. بازيكنان 
رايو وايكانو ب��ه خوبي در همه جاي زمين حضور داش��تند. 
آرزوها بزرگ هستند و ما صادقانه بابت اين نتيجه متأسفيم. 
اما بايد به تيم وقت داد. اين بازي بررس��ي مي ش��ود براي 
رفع ضعف ها و جبران نتيجه در مصاف هاي بعدي و تا آن 
زمان از هواداران تيم مي خواه��م صبوري كرده و به ما 
فرصت دهند.« اما حتي ژاوي هم مي داند كه تيمش 
در مصاف با رايو وايكانو تا چه اندازه ناكام بود و چه بسا 
اگر واكنش هاي تِراشتگن نبود، نتيجه اي به مراتب 

بدتر رقم مي خورد.

فريدون حسين 
با سر و صداي زيادي آمد. زودتر از خودش هم حواشي و ماجراهاي 
عجيب و غريبش  كن��ار زمين به صورت فيلم و خبر رس��يده بود و 
دست به دست مي شد. شايد بهترين كار هماني بود كه انجام داد، 
يعني بردن اس��تقالل به تركيه و دوري از جو پرحاشيه رسانه هاي 
ورزشي ايران اما شكست مقابل سپاهان آن هم در ورزشگاه آزادي 

چيزي وراي تمام اين حواشي بود. 
ريكاردو س��اپينتو حاال بهتر از هر زمان ديگري متوجه شده كه پا 
در چه تيمي گذاشته، تيمي متفاوت تر از هر تيمي كه تاكنون بوده 
است. شايد بد نباشد كه ساپينتو نگاهي به تاريخچه مربيان استقالل 
و برخورد هواداران اين تيم با آنها داش��ته باشد به خصوص آنها كه 
با سر و صدا آمدند و خود را خداي حاشيه مي پنداشتند اما نتيجه 

نگرفتند و خيلي زود رفتند. 

س��اپينتو بازي اول را باخت، بد هم باخت اما سابقه نشان مي دهد 
كه او تنها مربي خارجي بازنده در بازي اول نيس��ت و اسالف او هم 
در نتيجه گيري در ب��ازي اول چندان موفق نبوده ان��د. از والدمير 
جكيج گرفته تا سكومورخف، شفر و استراماچوني تا خود ساپينتو 
وجه مش��ترك تمام اين مربيان اين بوده كه زياد در استقالل دوام 
نياورده اند اما ساپينتو يك وجه تمايز با بقيه دارد، تفاوتي كه مي تواند 

طومار مربيگري او را در استقالل خيلي زودتر از بقيه ببندد. 
ساپينتو استقاللي را تحويل گرفت كه بعد از 9 سال قهرمان ليگ شد. آن 
هم بدون شكست. با آمار فوق العاده در خط دفاع و خط حمله، استقاللي 
كه همين چند ماه قبل جشن قهرماني به ياد ماندني اش را مقابل چشمان 
هواداران مشتاقش برپا كرد. استقاللي كه با فرهاد مجيدي نقشه ها در سر 
داشت اما رفتن مجيدي همه چيز را خراب كرد و حاال ساپينتو مانده و 

اين ميراث ارزشمند كه گويي نمي خواهد قدرش را بداند. 

استقالل بازي اول ليگ را باخت  و اين تداعي كننده همان سال هاي 
ناكامي در ذهن هواداران استقالل است؛ هواداري كه به بردن عادت 
كرده و حتي در زمين خود تس��اوي را هم بر نمي تابد. ساپينتو اما 
بيشتر از آنكه با نكات فني اش در چش��م باشد با حركات و حاشيه 
سازي هايش شناخته مي شود. نمونه هاي كوچكي از اين حركات را 
روز جمعه ديديم اما حاال خودش هم خوب مي داند كه در استقالل 

نمي توان نتيجه نگرفت و با اين حركات همه را سرگرم كرد. 
س��اپينتو اگ��ر مي خواه��د مان��دگار باش��د بهتر اس��ت به جاي 
حاش��يه پردازي و باال و پايي��ن پريدن هاي بيهوده كن��ار زمين با 
تاكتيك و تكنيك تيم��ش را باال ببرد. تيمي كه نس��بت به فصل 
قبل كمترين تغيير را داشته و با اضافه ش��دن بازيكنان تأثيرگذار 
قدرت بيشتري هم پيدا كرده است. ساپينتو در استقالل چاره اي 

جز بردن ندارد. 

سيتي قدرتمندانه مي تازد، يونايتد ذليالنه می بازد!

دو منچستری يكي در عرش يكي در فرش

عادت لوركوزن به باخت 
حركت عابدزاده اي سردار در بوندس ليگا

استارت پر انتقاد بارسا در الليگا
شرمندگي ژاوي مقابل هواداران نااميد
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