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اخبار
پایان دو ستارهای که علیه زیدان
موضع گرفتند!

کمتر کسی تصور می کرد کمتر از یک سال
بعد از جدایی غیرمنتظره ،دوباره زیدان هدایت
رئال مادرید را بر عهده گیرد و در این میان دنی
سبایوس و گرت بیل ناشیانه در ماه های اخیر
علیه زیزو صحبت کردند .سبایوس بعد از جدایی
زیدان به نیمکت نشینی های خود اعتراض کرده
و مدعی شد زیزو باید دلیل این تصمیمات را
توضیح دهد زیرا سبایوس علیرغم درخشش در
ترکیب رئال مادرید ،در بازی های بعدی جایی
در ترکیب نداشت و زیدان نیز مستقیما به این
هافبک جوان گفته بود معتقد است بازیکنانی
بهتر از او را در اختیار دارد.
همچنین چندی قبل گرت بیل که تنها
بازیکنی بود که بعد از جدایی زیدان با او
خداحافظی نکرد مدتی قبل گفت« :پس از دیدار
با لیورپول دیگر با زیدان صحبت نکردم .رابطه
دوستانه و فوق العاده ای بین ما برقرار نبود اما
این رابطه حرفه ای بود .در فینال برابر لیورپول
به خاطر نیمکت نشینی ناراحت شدم زیرا پس از
پایان دوران مصدومیت ،عملکرد خوبی ارائه دادم
و انتظار داشتم در فینال فیکس باشم.

پایان تلخ؛ یونایتد به سانچس اجازه
رفتن داد

الکسیس سانچس که در آرسنال بازیهای
خوبی ارائه داده بود ،از زمان پیوستن به
منچستریونایتد و بر تن کردن پیراهن شماره
«هفت» عملکرد ضعیفی ارائه داده است .او
یکی از پر انتقادترین بازیکنان چند هفته اخیر
منچستریونایتد بوده است .این بازیکن اکنون
جایی در برنامههای اولهگنار سولسشایر ندارد
و بر این اساس باشگاه منچستریونایتد به او
اجازه مذاکره با تیمهای دیگر را برای پیوستن
به صورت قرضی داد .سانچس از زمان پیوستن
به منچستریونایتد تنها موفق به زدن پنج گل
شده و بعد از اینکه نتوانست مورینیو را به بازی
کردن متقاعد کند ،از زمان حضور سولسشایر نیز
در این تیم ناموفق بوده است .به نظر میرسد او
قصد دارد برای ادامه دوران فوتبال خود راهی
لیگ فرانسه شود اما هنوز صحبتی درباره مقصد
آتی او به میان نیامده است.

تمام وعدههای پرس برای راضی
کردن زیدان

فلورنیتنو پرس توانست زین الدین زیدان
را برای بازگشت به رئال مادرید راضی کند.
سرمربی فرانسوی برای رییس باشگاه نخستین
گزینه مربیگری بود .او میخواست زیدان تیم را
در چند ماه باقی مانده دوباره بسازد .با این حال
راضی کردن زیزو آسان نبود .پرس باید همه
درخواستهای سرمربی فرانسوی را میپذیرفت.
مهمترین آنها تقویت تیم برای بازگشت به
رقابت در باالترین سطح است.
این درخواست بدان معنی است که مادرید
به خاطر قولی که به زیدان داده است باید با
سه بازیکن بزرگ قرارداد امضا کند .همچنین
پرس به زیدان قول داده است قدرت اصلی
باشگاه در زمینه ورزشی خواهد بود .از این پس
هر تصمیم سرمربی فرانسوی با حمایت رییس
باشگاه روبرو خواهد شد .برنامه دوم این است
که دستمزد زیدان نزدیک به سرمربیانی همچون
پپ گواردیوال و دیگو سیمئونه شود .او در دوران
قبلیاش حتی در میان  ۱۰سرمربی با بهترین
دستمزد قرار نداشت.
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به بهانه بازگشت زیدان؛ مسکن نوشدارو وار

زینالدین زیدان پس از گذشتن  ۲۴۸از
روز از استعفایش ،رسما به رئالمادرید بازگشت
تا سکاندار کشتی به گل نشسته کهکشانیها
باشد .از گمانه زنی های اولیه تا اعالم خبر رسمی
بازگشت زیزو تمامی رسانه های بین المللی تحت
الشعاع این موضوع قرار گرفتند .اما در نگاه اول این
بازگشت چه پیامدهایی خواهد داشت؟
حمایت رختکن
به جز بیل و سبایوس ،هیچیک از بازیکنان
فعلی ترکیب رئال مشکل خاصی با مربی فرانسوی
ندارند .سبایوس پس از جدایی زیدان رسما علیه
او موضع گرفت و گفت که او عدالت را در حقش
رعایت نکرده است .بیل هم تنها بازیکنی بود که
پس از جدایی زیدان برای او در صفحات شخصی
اش پیغام خداحافظی نگذاشت .دو بازیکنی که
جداییشان از رئال ضربه آنچنانی هم به این تیم
نخواهد زد .به جز ایندو تمامی بازیکنان ترکیب
فعلی لوس بالنکوس عاشق زیزو هستند .مثال چند
روز پیش که هیچکس فکرش را هم نمیکرد زیدان
به رئال برگردد مارسلو در مصاحبه ای عنوان کرده
بود حاضر است جانش را برای زیدان بدهد!
تجربه ثابت کرده مربیانی که بتوانند به خوبی
رختکن رئال را مدیریت کنند موفق تر خواهند بود.
مثال نقضی بر خالف این ادعا هم سرمربی برکنار
شده آرژانتینی تیم سوالری است که مشکالتی
که با ایسکو و مارسلو و برخی دیگر از بازیکنان
داشت او را دچار دردسر کرده بود .حتی پیش از
استخدام سوالری ،رئال تا یکقدمی بستن قرارداد
با کونته پیش رفت که هنوز نیامده راموس به علت
سختگیر بودنش علیه او موضع گرفت و توافق را
وتو کرد.
رونق نقل و انتقاالتی
یکی از مهمترین دغدغه ها در حوالی برنابئو،
پروژه تغییر نسل تیمی است که موفق شد در ۵
سال چهار بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود .اما
حاال مهمترین بازیکنان آن تیم یا جدا شده اند یا
افت محسوسی داشته اند .مودریچ ،مارسلو ،راموس
و بنزما پا به سن گذاشته اند و از سیسالگی عبور
کرده اند .در میان بازیکنانی که کمتر دچار جبر
سنی فوتبالی هستند نیز بازیکنانی چون کروس،
بیل ،کاسمیرو و واران حتی شبحی از فصل گذشته
نیستند .بحث خروج کریستیانو رونالدو از ترکیب
و ضعف مشهود تیم در گلزنی هم که قصه ای
تکراری شده است .پس خرید بازیکن برای این تیم
از نان شب هم واجب تر مینماید.
اما بازگشت زیزو چه تاثیری در این مساله

خواهد داشت؟ محتمل ترین گزینه برای هدایت
رئال در صورتی که زیدان این مسئولیت را قبول
نمیکرد ژوزه مورینیو بود .اما با آمدن او یکی از
خرید های کهکشانی محتمل تابستانی تیم از
همین حاال منتفی میشد و هازارد که با او به
مشکل خورده بود به رئال نمیآمد .اما حاال نه
تنها خریدنش خیلی محتمل به نظر میرسد ،بلکه
او شیفته زیدان است و بارها به این مساله اذعان
داشته است .زمانی که هازارد در لیگ فرانسه بازی
میکرد کسی او را نمیشناخت و زیدان در زمان
مورینیو در رئال پست مدیریتی داشت ،زیزو به
مسئوالن رئال توصیه اکید کرد که هازارد و واران
خریداری شوند که در آن مقطع در نهایت فقط
واران خریداری شد .حاال زیزو و هازارد میتوانند
باالخره در تیم محبوبشان به هم برسند.
انگیزه و روح تیمی
یکی از مهمترین مشکالت رئال مادرید پس از
ماه سیاهی که به از دست دادن سه جام منجر شد،
فقدان انگیزه بود .شاید نتیجه دیدار اخیر اللیگایی
این تیم گولزننده باشد اما پیش از به ثمر رسیدن
گل اول رئال ،وایادولید یک گل زد ،گل مردود زد،
تیرک دروازه را به لرزه درآورد و چیزی نمانده بود
تا فاجعه تکمیل تر شود .شانس کسب جام در ادامه
فصل برای رئال عمال از دست رفته اما این تیم بی
انگیزه بعید نبود کسب سهمیه چمپیونزلیگ فصل
آینده را هم از دست بدهد .بیش از ده بازی تا پایان
اللیگا باقی مانده است و این تیم باید برای کسب
سهمیه لیگ قهرمانان به جنگیدن ادامه دهد.
حاال ورود زیزو میتواند برای بازیکنان بمب
انگیزه باشد .بازیکنانی مثل ایسکو و مارسلو که

جایی در اندیشه های سوالری نداشتند حاال باید
خود را نشان بدهند .حتی جنگ ماندن در ترکیب
رئال در فصل آینده و بحث تمدید قرارداد هم
میتواند عامل مهمی برای ادامه فصل کهکشانی
های تیم باشد.
کنترل قدرت فلورنتینو!
زیدان از معدود سرمربیان تحت مدیریت
پرز در رئال مادرید است که هرگز به این مدیر
باج نداده است .پس از فینال کیف و فتح سومین
قهرمانی پیاپی در اروپا ،او به اولین سرمربی تبدیل
شد که خودش استعفا میدهد و توسط پرز اخراج
نمیشود(البته اگر کاماچو که حضورش به ماه
نرسید را حساب نکنیم!) .زمانی که رئال با جذب
کپا آریزاباالگا دروازه بان فعلی چلسی و وقت بیلبائو
تنها یک امضا فاصله داشت ،زیدان این خرید را
وتو کرد و خرید این دروازه بان را بی احترامی به
ناواس و کاسیا تلقی کرد .حاال که انتهای آمال و
آرزوهای مدیر رئال ساختن استادیومی نوپاست و
اهداف او با اهداف هواداران رئال که تشنه موفقیت
های ورزشی هستند همخوانی ندارد ،به نظر هیچ
گزینه ای بهتر از زیدان نبود تا با او مقابله کند.
بهترین گزینه ناموجود!
در میان نام هایی که برای هدایت رئال مطرح
شده بودند هر کدام ضعفی بزرگ داشتند .پوچتینو
هرگز در تیمی به بزرگی رئال کار نکرده بود و
حتی در تاتنهام هم از فتح جام عاجز بود .یواخیم
لو سرمربی ملی بود .این یعنی تمرین مقطعی به
جای دو جلسه در روز هر7روز هفته! فشار یک
تورنومنت به مدت یک ماه کجا و ماراتن لیگی
در حد اللیگا کجا .مورینیو جمله معروفی دارد که

میگوید بازی برای من از کنفرانس مطبوعاتی قبل
از بازی شروع میشود و تا کنفرانس مطبوعاتی
پس از بازی ادامه دارد .آیا تجربه یواخیم لو برای
هفته ای چهار کنفرانس مطبوعاتی با رسانه های
بی رحم اسپانیایی همخوانی داشت؟ هیچ تضمینی
نیست .یورگن کلوپ گزینه خوبی به نظر میرسید
اما گرفتن رضایت از لیورپول امری محال میآمد.
آلگری یادآور خاطرات کاپلو میشد که شاید تیم
را قهرمان میکرد اما سبک تدافعی اش به دل
هواداران کمالگرای برنابئو خوش نمیآمد .و در
نهایت مورینیو که عمال برچسب مربی اخراجی به
پیشانیاش چسبیده بود و در هر دو تجربه اخیرش،
با بازیکنان تیمش در چلسی و رئال به مشکالت
عدیده ای برخورده بود ،هنوز نیامده ،حمایت برخی
بزرگان رختکن رئال را نداشت .سرخیو راموس،
مارسلو ویرا ،کارواخال(مورینیو او را به لورکوزن
فرستاد و به جایش آلتینتوپ و اسین را در پست
دفاع راست به کار گرفت) و  ...احتماال تاب حضور
ژوزه را نداشتند .اما بر خالف همه گمانه زنی ها،
زیزو ،زورو وار ،سر از تاریکی درآورد و پس از اینکه
به اولین مرتبه درخواست فلورنتینو پاسخ منفی
داد ،در نهایت با پیوستن به این پروژه موافقت کرد.
شایسته ساالری
یکی از مهمترین ویژگی های مثبت زیدان
شایسته ساالری اوست .بازیکنی مثل کروس ،با این
سطح از بازی باید خواب بازی کردن در ترکیب
اصلی تیم زیدان را ببیند و این در دوره قبلی
حضور زیزو ثابت شده بود .مثال در دیدار مقابل
پاریسنژرمن در سومین قهرمانی متوالی ،گرت بیل
از روی نیمکت بازی وازکز را تماشا کرد .خامس
رودریگز آخرین خرید کهکشانی پرز تا به امروز،
ناآماده بازی داده نمیشد .این شاید بهترین خبر
برای بازیکنان آماده ترکیب فعلی و اولتیماتومی
برای بازیکنان افت کرده تیم باشد .در نهایت سود
این اتفاق عاید قوهای سپید خواهد شد.
همه مواردی که در باال به آن ها اشاره شد،
بیشتر جنبه کوتاه مدت داشتند و مانند هر اتفاق
مرتبط با فوتبال ،تنها گذر زمان بهترین قاضی
انتصاب زیزو خواهد بود .او با این انتخاب ریسک
بزرگی کرد و باید صبر کرد و دید مرد افسانه ای
برنابئو از پس این چالش هم برخواهد آمد یا خیر.
بدون شک کمترین تاثیر حضور مهمترین چهره
معاصر تاریخ پر افتخارترین تیم فوتبال جهان،
بازگشت اعتبار به این تیم خواهد بود .از حاال روی
رئال مادرید زیدان به عنوان یکی از مدعیان قلع و
قمع جام ها در فصل بعد حساب کنید!

کین :اسلحه مخفی الگری؟

بعد از شکست  2-0در استادیوم واندا متروپولیتانو ،مکس الگری
توئیت کرد 20« :روز برای آمادهسازی برای بازی برگشت فرصت
داریم .برای زنده ماندن و بردن» .آمادهسازی یوونتوس در این سه
هفته تقریبا ایدئال بود .شاگردان الگری هر سه بازی خودشان در این
بازه زمانی را با پیروزی پشت سر گذاشتند.
یوونتوس با شکست دادن ناپولی در ناپل اختالف امتیازش در
صدر جدول را به عدد  18رساند .این هفته هم یووه در سری آ با
نتیجه  4-1اودینزه را برد ،نتیجهای که اگر امشب تکرار شود باعث
صعود آنها به یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ خواهد شد.
با وجود این پیروزیها اما نمایش یووه در بازیهای اخیر به هیچ
وجه چشمگیر نبوده .شاگردان الگری در حالی ناپولی را در سن پائولو
شکست دادند که میزبان از دقیقه  25با اخراج دروازهبانش ،الکس
مرت 10 ،نفره بازی میکرد .با اینکه بیانکونری پیش از اخراج میرالم
پیانیچ ،تقریبا در نیمی از بازی یک بازیکن بیشتر از حریف داشت،
پارتنوپی را تیم برتر زمین میدید.
تیمی که امشب مقابل اتلتی به زمین میرود هم شباهت چندانی
به تیمی که اودینزه را شکست داد نخواهد
داشت .کریستیانو رونالدو ،ماریو مانزوکیچ
و جورجو کیلینی در این بازی حضور
نداشتند .پیانیچ و ژوائو کانسلو هم محروم
بودند و پائولو دیباال و لئوناردو بونوچی هم
بازی را از روی نیمکت شروع کردند .در
واقع از ترکیب  11نفره یووه برابر اودینزه
فقط ویژک شژنی و بلز ماتویدی میتوانند

از حضورشان در ترکیب اصلی برای بازی امشب مطمئن باشند.
در غیاب ستارههای نامدار یووه اما این مویزی کین بود که بدل
به قهرمان تیمش شد .کین دو بار دروازه اودینزه را باز کرد و یک
پنالتی هم گرفت تا امره جان آن را تبدیل به گل کند .کین  19ساله
حاال جوانترین بازیکن یووه محسوب میشود که در یک بازی دو گل
زده ،البته از سال  1982بدین سو.

این اولین حضور کین در ترکیب اصلی تیمش در بازیهای لیگ
در این فصل بود .کین دو سال و نیم پیش نام خودش را به عنوان
اولین بازیکن متولد بعد از سال  2000که در سری آ و چمپیونز لیگ
به زمین رفته بود ثبت کرد .او در می  2017با باز کردن دروازه بولونیا
بدل به اولین بازیکن متولد هزاره سوم شد که در پنج لیگ اول اروپا
موفق به گلزنی شده بود.
اما کین تا امروز کجا بود؟ او فصل پیش به صورت قرضی برای
ورونا بازی کرد ،تصمیمی که با نگاهی به عقب اشتباه به نظر میرسید.
هالس فصلی فاجعهبار را پشت سر گذاشت و در نهایت به سری بی
سقوط کرد .افتادن تمام بار گلزنی تیم روی شانههای کین شرایط
مناسبی برای پیشرفت او پدید نیاورد .کین در  19بازی لیگ چهار
گل برای ورونا زد و بعد مصدوم شد.
کین در تابستان به یوونتوس بازگشت ،با اینکه میدانست رقابت
بسیار سختی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیمش خواهد داشت.
پیش از بازی مقابل اودینزه کین تنها سه دقیقه در سری آ در این
فصل برای یووه بازی کرده بود و فقط یک بار در ترکیب اصلی تیم،
آن هم در کوپا ایتالیا برابر بولونیا قرار گرفته بود ،بازیای که اتفاقا در

آن هم پایش به گلزنی باز شد.
پس آیا الگری برای بازی مرگ و زندگی این فصل به کین
اعتماد خواهد کرد؟ سرعت و انرژی باالی این پدیده جوان میتواند
دردسرهایی برای خط دفاعی اتلتی که با مشکل مصدومیت فلیپه
لوئیز و دیگو گودین روبروست پدید بیاورد .این نظری بود که صفحه
اول روزنامه توتو اسپورت مطرح کرده بود .اما پاسخ این سوال را فقط
الگری میداند.
حضور یا عدم حضور کین در بازی امشب میتواند تاثیری
مستقیم روی آیندهاش در تورین هم داشته باشد .قرارداد او با
یوونتوس سال  2020به پایان میرسد و مدیر برنامههایش مینو رایوال
است .با اینکه کین اعالم کرده تمرین کنار رونالدو فرصتی فوقالعاده
برای پیشرفتش است ،اما بعید است او حاضر باشد بیش از این برای
هر هفته بازی کردن صبر داشته باشد.

یووه  -اتلتیکومادرید؛ بازگشت دراماتیک یا حذف تلخ؟

اتومبیل
دیشب از ساعت  ۲۳:۳۰تورین ،پایتخت
ِ
فوتبال سرزمین
ایتالیا که این سالها قهرمان همیشگی
ِ
چکمه هم متعلق به همین شهر بوده ،شاهد نبردی جذاب
از دور برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
خواهد بود .یوونتوس که بازی رفت را با باخت غیرمنتظره
 ۲بر صفر برابر اتلتیکومادرید سپری کرد ،برای جبران از
دقیقه اول بازی سراپا حمله خواهد شد .بیورن کوئیپرس
هلندی داور این بازی حساس خواهد بود.
 ۷حاال از مرز  ۳۴سالگی هم عبور کرده و تجربه
باالیی در فوتبال دارد .او روزهای خوب و بد زیادی را
دیده و میداند تیمی که روحیه داشته باشد توانایی انجام
کارهای بزرگی را دارد .رونالدو که نامش در سالهای
اخیر با موفقیت و افتخار در لیگ قهرمانان اروپا عجین
شده پیش از نبرد برابر اتلتیکو در پیامی در سایت باشگاه
یوونتوس ابراز امیدواری کرد با کمک هوادارانشان شب
خاطرهانگیزی رقم بزنند .در واقع زمانی که رونالدو به یووه
آمد بسیاری یکی از دالیل مهم جذب او را موفقیت در
لیگ قهرمانان دانستند ،اما حاال بانوی پیر با این فوقستاره
پرتغالی در آستانه حذف زودهنگام از رقابتهاست و شاید
حسرت قهرمانی  ۲۴ساله شود .از طرف دیگر این آخرین
شانس مکس آلگری برای موفقیت در لیگ قهرمانان همراه
یوونتوس خواهد بود و شب سرنوشتسازی خواهد داشت.
برای یوونتوسیها کسب اسکودتو دیگر چالش جذابی
نیست و از حاال در فصل جاری هم قهرمان هستند ،اما
ِ
جذابیت فوتبال
داستان لیگ قهرمانان متفاوت است .آیا
برای هواداران یوونتوس خیلی زودتر از پایان فصل تمام
خواهد شد یا بانوی پیر برمیگردد؟
اتلتیکومادرید؛ دیوار در تورین
اتلتیکو را در لیگ قهرمانان اروپا میتوان تیمی نامید
که بسیاری از بزرگان هیچ تمایلی ندارند با آنها روبهرو
شوند .دیگو سیمئونه راه و روش بازی کردن برابر تیمهای
بزرگ را بلد است و در سالهای اخیر بارها تیمش نتایج
بزرگی در این رقابتها گرفته است .اگرچه او هیچگاه جام
را لمس نکرده و فقط تا یکقدمی آن پیش رفته ،اما باز هم

حریفی ترسناک برای همه خواهد بود .اتلتیکو همیشه از
مراحل حذفی به یکباره اوج میگیرد و میداند در بازیهای
رفت و برگشتی در هر بازی چگونه بازی کند و چه برنامهای
باید داشته باشد .در دیدار رفت در مادرید توازن بین خط
دفاع و حمله روخیبالنکو برقرار شد و درست در لحظاتی
زهر خودشان را ریختند که دیگر یووه نتواند باخت را
جبران کند .حاال بهترین نتیجه را در مشتشان دارند و
مزیت آن گل نخوردن در خانه است .ضدحمالت خطرناک
شاگردان سیمئونه قابل پیشبینی خواهد بود و میتواند به
طور کل آرزوهای تورینیها را بر باد بدهد .بیشک امشب
یوونتوسیها باید منتظر باشند یک دیوار برابر حمالتشان
قرار بگیرد که فروریختنش کار آسانی نخواهد بود.
آخرین جدال
دیدار رفت یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را یووه
با  ۲گل از اتلتیکو در پایتخت اسپانیا باخت .خیمنس و
گودین مدافعان اروگوئهای روخیبالنکو گلهای این تیم
را زدند.
آمار بازی
 )۸یوونتوس و اتلتیکو  ۸مرتبه برابر هم قرار گرفتهاند
که ایتالیاییها  ۴بازی را بردهاند ،اسپانیاییها در بازی رفت
به سومین برد خودشان رسیدند و یک بازی هم مساوی
شده است.
 )۲در  ۵فصل اخیر  ۲مرتبه یوونتوس و  ۲مرتبه
اتلتیکو فینالیست شدهاند که این فصل یکی از آنها به
جمع  ۸تیم برتر هم راه پیدا نخواهد کرد.
 )۳در  ۴بازیای که یووه از اتلتیکو میزبانی کرده،
 ۳بازی را برده است .این بردها به بیش از نیمقرن پیش
برمیگردد و آخرین بازی دو تیم در تورین بدون گل
مساوی شد.
 )۶یوونتوس در  ۹حضور قبلی در مرحله یکهشتم
نهایی  ۶مرتبه از این مرحله رد شده است.
یک) در  ۳بازی خارجازخانه مرحله گروهی لیگ
قهرمانان در این فصل ،اتلتیکو یک برد برابر موناکو داشته،
برابر دورتموند شکست خورد و برابر بروژ به تساوی رسید.

 )۹با وجود در اختیار داشتن کریستیانو رونالدو ،یووه
در  ۷بازیاش در لیگ قهرمانان اروپای این فصل فقط ۹
گل زده است ،یعنی به طور میانگین  ۲/۱گل در هر بازی.
 )۲۲کریستیانو رونالدو موفق شده در  ۳۲بازی برابر
اتلتیکومادرید ۲۲ ،گل بزند.
 )۷آلوارو موراتا  ۲فصل در یوونتوس بازی کرد و در
لیگ قهرمانان اروپا  ۷گل برای بانوی پیر زد.
مصدومان و محرومان
خوان کوادرادو و سامی خدیرا همچنان مصدوم
هستند ،در حالی که داگالس کاستا برگشته و امشب
میتواند برای یوونتوس بازی کند .الکس ساندرو در بازی
رفت کارت زرد گرفت و محروم شد .سیمئونه هنوز نمیداند
که امکان حضور دیگو گودین کاپیتان اتلتیکو در این بازی
حساس وجود دارد یا نه ،اما درصدد هستند مصدومیتش
را برطرف کنند .لوکاس هرناندس و فیلیپه لوئیس قطعاً به
بازی در تورین نخواهند رسید .دیگو کاستا و توماس پارتی
هم محرومان روخیبالنکو هستند.
ترکیب احتمالی دو تیم
یوونتوس :شچسنی ،کانسلو ،بونوچی ،کیلینی،
دیشیلیو ،بنتانکور ،پیانیچ ،متوئیدی ،دیباال ،مانژوکیچ و
رونالدو
اتلتیکومادرید :اوبالک ،آریاس ،گودین ،خیمنس،
خوانفران ،کوکه ،رودری ،سائول ،لمار ،گریزمن و موراتا
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اخبار
رکورد رم در اولین حضور رانیری در
المپیکو

برتری دشوار  2بریک رم در خانهاش
مقابل امپولی ،حواشی جذاب خاص خودش را
داشت .عالوه بر کمک غیرقابل انکار  VARدر
کسب این برتری ،حضور کلودیو رانیری روی
نیمکت میزبان از نکات ویژه بود .سرمربی
ایتالیایی پس از جهانگردی و خلق حماسهای
در حد رقم زدن قهرمانی لسترسیتی در لیگ
برتر انگلیس به یکی از تیمهای سابقش
بازگشته و میخواهد در وطن خودش ،کنار
مادر بسیار پیرش ،روزهای آخر مربیگری را
پشت سر بگذارد.
رکورد مقابل تیمهای تازه صعود کرده
رم با این پیروزی به روند برتریهای
خودش مقابل تیمهای تازه صعود کرده ادامه
داد 3 .فصل است که رم همه تیمهای تازه صعود
کرده را میبرد .در واقع جالوروسی  16بازی
اخیر خود مقابل این تیم ها را برده است؛ در
تاریخ سری  ،Aثبت چنین رکوردی از سوی یک
تیم بیسابقه بوده است .رم در این فصل  2بار
فروزینونه 2 ،بار امپولی و یک بار پارما را برده و
در بازی برگشت مقابل پارما ،می تواند این رکورد
را ارتقا بدهد.
پیروزی سخت و اتفاقات عجیب
حاال رم با این پیروزی در رده پنجم،
امید زیادی برای به چنگ آوردن رتبه
چهارم و حضور در فصل آینده لیگ
قهرمانان اروپا دارد .پیروزی در شرایطی
حاصل شد که فلورنزی یک گل به خودی
زد و ژسوس در دقیقه  12به اشتباه دروازه
تیم خودش را باز کرد .رم اما با وجود همه
این مصائب بازی را برد و به روزهای خوب
خودش ادامه داد.

زمانی درست برای بازگشت به برنابئو

معموال میگویند نباید به گذشته بازگشت،
اما رئال مادریدی که زینالدین زیدان باهاش
روبرو میشود شباهت چندانی با تیمی که در
تابستان ترکش کرد ندارد.
زیدان بعد از تاریخسازی با رئال
برنابئو را ترک کرد .دورانی که تیمها
موفق میشدند از قهرمانی خودشان در
تورنمنت اول اروپا دفاع کنند مد تها بود
به پایان رسیده بود .از شروع فرمت جدید
چمپیونز لیگ هیچ تیمی موفق نشده بود
دو بار پیاپی این جام را فتح کند .اما زیدان
باالخره این طلسم را شکست ،نه یک بار،
بلکه دو بار .در واقع تعداد قهرمانیهای او
در چمپیونز لیگ بیشتر از تعداد سا لهایی
بود که روی نیمکت رئال نشسته بود.
اما اوضاع برای رئال بالفاصله بعد از
رفتن زیدان به هم ریخت .فصل با شکست
در سوپرکاپ اروپا برابر اتلتیکو مادرید
شروع شد و این نتایج دور از انتظار
همینطور ادامه پیدا کرد تا در نتیجه خولن
لوپتگی در ماه اکتبر اخراج شود .آمدن
سانتیاگو سوالری هم دردی را درمان نکرد.
رئال به رهبری او در فاصله سه روز دو ال
کالسیکو را باخت تا کوپا دل ری و عمال ال
لیگا را از دست بدهد .بدتر اما شکست ۱-۴
و تحقیرآمیز در برنابئو برابر آژاکس بود،
تیمی که انگار زمان را به عقب بازگردانده
بود.
اگر زیدان این فصل هم راهی برای قهرمانی
چمپیونز لیگ پیدا کند دیگر باید او را یک
جادوگر بدانیم .سقوط رئال در این فصل همین
حاال شمایلی پیشگویانه برای زیدان ساخته،
مردی که انگار آینده و مشکالت پیش رو را
دیده بود« :به نظرم این زمان درستی برای رفتن
است ،چون بازیکنان نیاز به تغییر دارند» .اما
تصمیم زیدان مبنی بر ترک رئال فقط به خاطر
بازیکنان نبود ،بلکه او به میراث و نام خودش هم
فکر میکرد« :من صد در صد مطمئن نیستم که
فصل آینده هم بتوانیم جام ببریم .وقتی مربیای
با چنین شک و تردیدهایی مواجه میشود یعنی
وقت رفتن است .اگر من مربی فصل آینده رئال
باشم واقعا نمیدانم جامی میبریم یا نه .من
نمیتوانم وضعیت این فصل در ال لیگا و کوپا دل
ری را نادیده بگیرم .ما باال و پایینهای زیادی
داشتیم».
زیدان همیشه با عنوان بازیکن دید بسیار
درستی داشت .او در جایگاه مربی هم با اتکا به
همین دیدش مشکالت رئال را پیشبینی کرده
بود .تیم او بدل به تیمی شده بود متکی به
بازیکنان پا به سن گذاشته ،تیمی که قادر بود در
لحظات کلیدی از نبوغ بازیکنانش استفاده کند
و بازیهای بزرگ در راه قهرمانی اروپا را ببرد.
رئال زیدان تداوم الزم در لیگ را نداشت و
اما ِ
تیمی نبود که هر هفته چنین نمایشهایی
داشته باشد .به همین خاطر بود که آنها لیگ
را با فاصله  ۱۷امتیازی از بارسلونای قهرمان به
پایان بردند.
زیدان به همین دلیل رئال را ترک کرد و
شاید حاال به همین دلیل احساس کرده زمانی
درست برای بازگشت است .تصمیم زیدان به
هیچ وجه یک قمار به حساب نمیآید .تنها
انتظاری که از رئال این فصل میرود باالتر از
آالوس در جدول لیگ قرار گرفتن است ،تیمی
که  ۱۰امتیاز از آنها کمتر دارد .حتی سوالری
هم میتوانست به این هدف برسد ،چه برسد
زیدان .در ضمن حاال همه در رئال فهمیدهاند
زندگی بدون زیدان چقدر میتواند سخت و تلخ
باشد.
«سطح انتظارات در باشگاه رئال مادرید
بسیار باالست .پس من چطور میتوانم بعد از
موفقیتهایی که داشتیم از بازیکنانم انتظاری
بیشتر داشته باشم؟» خب حاال دیگر با توجه
به فصلی که پشت سر گذاشتهاند زیدان میتواند
انتظار بیشتری از بازیکنانش داشته باشد .بعد از
هفتهای کابوسوار که دو ال کالسیکو و رویای
قهرمانی دیگری در اروپا از دست رفت ،زیدان
به برنابئو برمیگردد تا دوباره قهرمان باشگاهش
شود.

