
برگ�زاری دربی 
دنیا  حیدری 
    گزارش

ی  بی ها خا س�ر
در  پایتخ�ت 
تعطی�ات عی�د، ن�وروزی فوتبال�ی را برای 
طرف�داران ای�ن دو تی�م رق�م می زن�د. 
هفته بیست و سوم لیگ برتر هشتم فروردین ماه، 
بعد از دو هفته تعطیلی با مصاف س��پیدرود رشت 
-پیکان و همچنین سایپا- نساجی آغاز می شود. 
رقابت هایی که در روز دوم با دیدار ماشین س��ازی 
–فوالد و پدیده - پارس جنوب��ی پیگیری و بعد از 
چهار روز متوالی، یک شنبه 11 فروردین با رویارویی 
نماینده های اصفهان با خوزس��تانی ها پرونده اش 
بسته می شود. درحالی که بدون شک مهم ترین روز 
از رقابت های هفته بیست و سوم، سومین روز این 
رقابت هاست. دهم فروردین ماه روزی است که دو 
تیم پرسپولیس و استقالل در قالب دربی هشتاد و 
نهم به مصاف هم می روند. البته تراکتورسازان هم در 
همین روز به مهمانی استقالل خوزستان می روند، اما 
بدون تردید تمام نگاه ها دهم فروردین ماه به ورزشگاه 

آزادی و دربی حساس پایتخت است.
مصاف دو تیم در دور رفت رقابت های لیگ هجدهم 
با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما سه امتیاز این 
بازی بدون شک به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت 
به نیم فصل اول برخوردار اس��ت، چراکه می تواند 

جایگاه یاران برانکو را در صدر جدول مستحکم تر 
کند. پیروزی سرخپوشان یا برد استقالل که می تواند 
شاگردان شفر را به صدر برساند، می تواند حساسیت 

این دیدار را باال ببرد. 
سرخابی های پایتخت در حالی در تعطیالت عید به 
مصاف هم می روند که هر دو سال را با دو برد شیرین 
به پایان بردند. پرسپولیس موفق شد سپیدرود رشت 
را در دیداری که داوری آن حرف و حدیث بسیاری 
داشت با نتیجه ای پرگل شکست دهد و استقاللی ها 
هم توانستند از سد نساجی با موفقیت عبور کنند و 
خود را در واپسین روزهای سال به رده دوم جدول 
و دو امتیازی صدر برسانند، به طوری که حاال تنها 
یک پیروزی می تواند به صدرنشینی آبی پوشان در 
این فصل از رقابت های لیگ برتر بینجامد، به شرط 
آنکه مرد کروات نیمکت سرخپوش��ان این اجازه 
را به ش��فر و ش��اگردانش بدهد. البته پرسپولیس 
تفاوت های زیادی نس��بت به نیم فصل اول و بازی 
رفت با استقالل دارد. سرخپوشان بعد از دو فصل 
محرومیت، از نیم فصل دوم رقابت های امسال موفق 
به جذب بازیکنان مورد نظرش��ان شدند و لیست 
خود را با نفرات جدی��د تکمیل کردند، هرچند که 
این مسئله برخالف انتظار نتوانست تأثیر مثبتی در 
روند این تیم داشته باشد و شاگردان برانکو در دور 
برگشت رقابت های لیگ اگرچه توانستند جایگاه 

خود را در میان مدعیان و صدر جدول حفظ کنند، 
اما نتوانستند بازی های زیبای گذشته را به نمایش 
بگذارند و امتیازهای حساس زیادی را از دست دادند. 
با وجود این، بازی با استقالل همواره جذابیت های 
خاص خود را دارد و متفاوت از سایر دیدارهاست. 
آنقدر که بارها تیم برتر لیگ در دربی نتوانسته تیم 
برنده باشد و شاید همین مس��ئله امیدواری های 
پرسپولیس را نسبت به اس��تقالل که این روزها از 
لحاظ فنی بهتر از حریف قدیمی خود کار کرده برای 
برتری بیشتر کند. با این حال با توجه به شرایط دو 
تیم، پیش بینی نتیجه این بازی به هیچ عنوان کار 

ساده ای نیست.
ش��اگردان برانک��و در آخرین هفته های س��ال با 
انتقادهای فراوانی رو به رو ش��دند، به خصوص در 
خط حمله که حاال بودیمیر نیز عض��و جدید، اما 
نه چندان موفق آن است که نتوانسته تأثیر مثبتی 
در نتیجه گیری های سرخپوش��ان داش��ته باشد. 
مسئله ای که پروفس��ور را بر آن داشت تا برنامه ای 
فشرده برای شاگردانش قبل از تعطیالت نوروز بریزد. 
برنامه ای که شاید بتواند آن روی سکه پرسپولیس 
را در دربی به نمایش بگ��ذارد. آن روی موفقی که 
توانست با دست خالی تا فینال لیگ قهرمانان باال 
بیاید. بدون تردید به همان ان��دازه که برانکو برای 
سه امتیاز این دیدار حس��اس برنامه دارد و تالش 

می کند، شفر هم برای به دست آوردن امتیاز  کامل 
این بازی و دستیابی به صدر جدول مقابل دیدگان 
تماش��اگرانش تالش خواهد کرد. تالش بین این 
دو مرد آلمانی و کروات مطمئناً می تواند نمایشی 
جذاب را در تعطیالت نوروز برای فوتبال دوستان 
و طرفداران سرخابی های پایتخت به دنبال داشته 
باشد. نمایشی حساس و جذاب که باید دید می تواند 
اس��تقالل را این فصل با صدر جدول آشنا کند یا 
جایگاه پرسپولیس را مستحکم تر خواهد کرد، آن 
هم در شرایطی که سپاهان، تراکتور سازی و پدیده 
نیز مترصد کوچک ترین لغزش��ی از این تیم برای 

دستیابی و رسیدن به صدر هستند.
برانکو البته مثل همیشه تأکید می کند که تیمش 
برای قهرمانی می جنگد و رسیدن به سه امتیاز این 
بازی و پیروزی برابر رقیب قدیمی تیم او را بیش از هر 
زمان دیگری به این هدف نزدیک تر می کند، اما شفر 
هم که این فصل با انتقادهای گاه و بیگاه مدیریت 
باشگاه و برخی پیشکسوتان مواجه شده بود، خوب 
می داند که سه امتیاز این بازی برای او و تیمش مثل 
آبی روی آتش خواهد بود و همین دلیل کافی است 
که او نیز تا واپسین دقایق بازی دهم فروردین ماه به 
کسب پیروزی  بیندیشد و برای به دست آوردن آن 
تالش کند. حاال باید دید نتیجه این دوئل حساس به 

سود چه کسی تمام خواهد شد، شفر یا برانکو.

وقتی باران آمد!
در روزه��اي پایان س��ال معم��والً رس��م بر این اس��ت که هم��ه آمار 
موفقیت هایش��ان را ارائه مي کنند و از برنامه ریزي براي آینده و س��ال 
پیش رو حرف مي زنند. مس��ئوالن ورزش کشور از جناب وزیر گرفته تا 
رئیس کمیته ملي المپیک هم از این قاعده مستثنا  نبودند و طي روزهاي 
گذشته تا دلتان بخواهد از این دس��ت حرف ها زدند و هندوانه زیر بغل 
هم گذاشتند، حتي کار به جایي رسید که گفتند ورزش کشور با دو وزیر 

اداره مي شود اما... 
اما بعدازظهر یک ش��نبه اتفاقي افتاد که این ورزش دو وزیره را با تمام 
ادعاهایش زیرسؤال برد. از صبح یک ش��نبه خبر مي رسید که با توجه 
به احتمال بارندگي در پایتخت ش��رایط برگ��زاري دومین بازي فینال 
لیگ برتر والیبال مهیا نیست، آن هم به دلیل سوراخ بودن سقف سالن 
12هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي! این اتفاق افتاد و باران شدید عصر 

یک شنبه آبروي ورزش دو وزیره کشور را با خود شست و برد. 
سقف سالن 12هزار نفري خیلي زودتر از آنچه تصورش مي شد مقابل 
باران پس کشید تا کار به استفاده از سطل و تي کشیده شود ولي فایده اي 
نداش��ت. هرچند سرانجام س��قف را نایلون کش��یدند و بازي را برگزار 
کردند،اما این آخر س��الي همه به خوبي فهمیدند که در ورزش کشور 

چه مي گذرد. 
سوراخ سقف سالن12هزار نفري آزادي خیلي خوب سوءمدیریت حاکم 
بر ورزش کشور را فریاد زد، طوري که صداي آن را همه شنیدند. اینقدر 
خوب که قدرت آن از تمام حرف ها و نوشته هایي که تاکنون در خصوص 
س��هل انگاري ها و کوتاهي هاي آقایان گفته و نوش��ته شده بیشتر بود. 
آقایان مدعي اخذ میزباني رقابت هاي بین المللي هستند. ادعا دارند براي 
ورزش کشور چه کارها که نکرده اند اما عصر یک شنبه به همه ثابت شد 
که مدیران پر ادعا و ناکارآمد ورزش کشور حتي از پوشاندن یک سوراخ 
در سقف بزرگ ترین و اصلي ترین سالن ورزشي کشور عاجز هستند، ولی   

مدعي انجام کارهاي بزرگ مي شوند. 
باید خطاب به این آقایان گفت که راه اندازي زیرساخت، و ورزشگاه و سالن 
به کنار شما اگر قدرت دارید همین دارایي هاي امروز ورزش را به درستي 
حفظ کنید بقیه پیشکش. ورزش کش��ور به طور مستقیم از بیت المال 
ارتزاق مي کند؛پولي که ظاهراً فقط و فقط صرف هزینه هاي میلیاردي 
رشته هاي خاص و البته به صورت مشخص صرف مسافرت ها،جلسات و 
خوشگذراني هاي آقایان مسئول مي شود و آنجا که باید خرج نمي شود. 

سالن 12هزارنفري آزادي متعلق به بیت المال و تک تک مردم ایران است 
که با سوءمدیریت حاکم بر ورزش دو وزیره به زعم آقایان به این حال و روز 
افتاده است. جالب اینکه در شلوغي و هیاهوي این روزها و ساعات پایاني 
سال 97 همه چیز به راحتي فراموش شد. نه هیچ کدام از مدعیان مسئول 
ورزش پاسخگو بودند و نه کسي پیدا شد که از آقایان سؤال کند در این 
چند سال چه مي کردید که کار به اینجا رسید؟ کسي نپرسید شما ها که 
ادعاي راه اندازي فالن ورزشگاه و سالن را دارید چطور از پس پوشاندن 
یک سوراخ بر نیامدید تا اینگونه مضحکه عام وخاص نشوید.کسي نپرسید 
که شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشي با این همه ادعا چطور نتوانسته 
است حتي یک سالن همه چیز آماده را به درستي نگهداري کند که کارش 

حاال به نایلون و سطل و تي کشیده نشود؟
چکه کردن سقف سالن 12هزار نفري یک چکه ساده از یک سوراخ نبود. 
آقایان این چکه را با نایلون روي سقف پوشاندند،اما چکه سقف مدیریت 
ورزش را چگونه قرار است توجیه کنند؟ سوراخ مدیریتي ورزش را که 
حاال نمایان تر از هر زماني رخ نمایي مي کن��د را با کدام نایلون خواهند 
پوشاند؟ این سؤاالتي است که حتماً در آغاز سال 98 پیگیر آنها خواهیم 

بود و امیدواریم که در سال پیش رو کسي پیدا شود که پاسخگو باشد. 

فريدون حسن 

دوئل عيدانه برانکو و شفر

 پايان مهلت ثبت نام انتخابات کشتي
مهلت 1۰ روزه ثبت نام کاندیداها برای حضور در انتخابات فدراسیون 
کش��تی امروز به پایان می رس��د و طبق اعالم وزارت ورزش قرار است 
انتخابات این فدراسیون در فصل بهار سال آینده برگزار شود. چهره هاي 
نامداري در این روزها براي به دست گرفتن سکان هدایت فدراسیون 
کشتي وارد عرصه انتخابات ش��ده اند که باید دید سرانجام قرعه به نام 
کدام یک از این نامداران بیرون مي آید و اهالي کش��تي به کدام گزینه 
رأي اعتماد مي دهند. دیروز مجید خدایی قهرمان س��ابق کش��تی و 
محمدرضا صالحی استاندار سابق خراسان شمالی ثبت نام کردند. پیش 
از این هم چهره های مطرحی همچون امیررضا خادم، علیرضا حیدری و 
علیرضا دبیر از عنوان داران کشتی جهان و المپیک اعالم کاندیداتوري 

کرده بودند.

با اين شرايط عقالني نيست  نتيجه بگيريم
مهدي س��هرابي، رکابزن ملی پوش ای��ران گفت: »با این ش��رایط که 
مسابقه ای نمی رویم و با دو، سه اردو بخواهیم مسابقه بدهیم و نتیجه 
بگیریم، از نظر عقالنی و منطقی درس��ت نیست. ش��رایط بدتر از این 
نمی ش��ود، چون همانطور که می دانید نه در تور و مسابقه ای شرکت 
می کنیم و نه تیم باش��گاهی و فقط اردوی داخلی برگزار می ش��ود. با 
ش��رایط فعلی که حتی برای برگزاری اردو مشکل داریم، چه انتظاری 
می توان از ملی پوشان داشت. ملی پوشان خودشان امکانات را می آورند 
و دوچرخه ها نیز از آن خودش��ان اس��ت و در اردوها هم خیلی هزینه 
کرده ان��د. روزهای خوبی در پیش نیس��ت و نمی  دان��م آخر و عاقبت 

دوچرخه سواری چه چیزی می شود.«

 امیدهای فوتبال 
 اشرف رامین

    فوتبال
ایران برای صعود 
به مرحل��ه نهایی 
رقابت های انتخابی المپیک توکیو جدال سختی 
را با رقبای آس��یایی در پیش دارند. تیم فوتبال 
امید کشورمان رقابت خود در مسابقات انتخابی 
بازی های المپی��ک را از روز دوم فروردین ماه در 
تهران آغاز می کند. براساس قرعه کشی امیدها در 
گروه سوم با تیم های عراق، یمن و ترکمنستان 
همگروه ش��ده اند. از آنجا که صدرنشین گروه ها 
مس��تقیماً به مرحل��ه نهایی صع��ود می کنند، 
شاگردان کرانچار رقابت س��ختی با عراق دارند. 

بدون ش��ک دو تیم ایران و عراق مدعیان اصلی 
گروه به شمار می روند، اما تجربه ثابت کرده که 
هیچ تیمی را نباید دست کم گرفت. در حالی که 
انتظار می رود تی��م امید این بار طلس��م صعود 
نکردن به المپیک را بشکند، ولی عدم همکاری 
باشگاه ها و نداشتن تدارکات مناسب این تیم را با 

مشکالت زیادی روبه رو کرده است. البته تیم امید 
سومین دیدار تدارکاتی اش با تیم سوریه را برگزار 
کرد که با شکس��ت ایران همراه ش��د. سرمربی 
کروات تیم امید از بازیکنانش خواسته تا در سه 
بازی حساس پیش رو کمترین اشتباه را مرتکب 
ش��وند: »در فاصله چن��د روز تا آغاز مس��ابقات 

آزمایش مهمی را پشت سر گذاش��تیم و باید از 
اشتباهاتمان در این بازی درس بگیریم تا نقاط 
ضعف مان را ترمیم کنیم. البته بازی تحت تأثیر 
بارندگی ش��دید قرار داش��ت و این مسئله روی 
کیفیت ب��ازی تأثیرگذار ب��ود. همچنین بعد از 
مدت ها در این بازی تیم ما کامل شد و همه نفرات 
را در اختیار داشتیم. نتیجه اهمیت زیادی نداشت 
و بیشتر تالش کردیم نفرات را مورد ارزیابی قرار 
دهیم. این مس��ابقه نکات مثبتی زیادی برای ما 
داشت. سوریه تالش می کرد از ضدحمالت برای 
رس��یدن ب��ه دروازه ما اس��تفاده کند و س��ایر 
حریفانم��ان ه��م در این مرحل��ه چنین هدفی 
خواهند داشت. باید از این تجربه به خوبی استفاده 
کنیم.« بیش از چهار ده��ه از غیبت تیم فوتبال 
کشورمان در بازی های المپیک می گذرد و جامعه 
فوتبال ایران امیدوار است این بار شاهد حضور تیم 

امید کشورمان در توکیو باشیم. 

کار سخت اميدها 
در بازی های

 انتخابی المپيک

سطل پر سر و صدا
 اشتباه نکنید این نه سطل زباله است و نه کسي آن را اشتباه وسط زمین 
والیبال سالن 12هزار نفري آزادي جا گذاشته است. اتفاقاً این یک بار 
درست س��ر جاي خودش قرار گرفته است، درس��ت زیر سوراخ سقف 
سالني که میزبان بس��یاري از رویداد هاي بزرگ ورزشي، همایش ها و 
مراسم هاي بزرگ سیاسي و اجتماعي بوده است. بعدازظهر یک شنبه 
هواي پایتخت باراني بود و این نعمت خدا همه را شاد کرد،اما دومین 
بازي فینال لیگ برتر والیبال را با چنان چالشي روبه رو کرد که چند بار 
ساعت بازي به عقب افتاد و باالخره هم کار با کشیدن نایلون روي بام 
سالن تمام و بازي برگزار شد. تصویر این سطل آن هم وسط بزرگ ترین 
سالن ورزش��ي کش��ور حرف هاي زیادي دارد. حرف هایي از سر درد و 
بي مس��ئولیتي آقایاني که مدعي پیشرفت ورزش هس��تند، اما هنوز 

نمي توانند از پس چکه کردن یک سقف برآیند. 

پايان سونامي!
فرزان عاشورزاده خیلي زودتر از آنچه 

تص��ورش را داش��تیم از اوج به زیر 
کشیده شد. سونامي تکواندوي ایران 
که با او قهرماني ها و درخشش ها در سر مي پروراندیم، اینقدر باخت و 

باخت تا به صورت کامل کنار رفت، اینقدر که حاال حتي نامش هم 
در تیم ملي دیده نمي شود. رقابت هاي انتخابي تیم ملي 
تکواندو براي مشخص شدن ملي پوشان سه وزن در 
ترکیب تیم اعزامي به مسابقات جهاني منچستر براي 

عاشورزاده با شکست همراه بود، آن هم مقابل 
یک جوان به نام محمدحسن پلنگ افکن 

تا بار دیگر ثابت شود این نام ها و لقب ها 
نیستند که در شیاپ چانگ پیروز 
مي شوند، بلکه این انگیزه و تالش 
است که حکم به برتري مي دهد. 
سونامي تکواندوي ایران دیروز، نه 

یک بار که در دو مسابقه به پلنگ افکن 
باخت تا به راحتي جایش را در تیم ملي به 

او بدهد. با این روند باید گفت عاشورزاده به پایان خط رسیده، 
هرچند خیلي زود، اما این اتفاق زماني افتاد که با دادن القاب 
توخالي متوهم شد و خود را بی رقیب تصور کرد. سونامي تمام 
شد، هرچند که امیدواریم برگردد، ولي راهي که او رفت حتماً 

تجربه خوبي براي امثال پلنگ افکن خواهد بود.

پايان ليگ برتر واليبال با قهرماني  شهرداری ورامين
تی��م والیب��ال         والیبال
ی  ر ا د ش��هر
ورامین با برتري مقابل سایپا در بازي سوم فینال 
لیگ برتر والیبال کشور به مقام قهرماني این دوره از 
مسابقات دست پیدا کرد. سایپا و شهرداري ورامین 
دیروز بعدازظهر در حالي برابر هم قرار گرفتند که هر 
کدام از دو دیدار گذشته صاحب یک پیروزي شده 
بودند. شاگردان پیمان اکبري بازي اول را 3 بر یک از 
ورامیني ها برده بودند اما مردان محمدي راد در بازي 
دوم که حاشیه هاي بسیاري هم داشت جبران مافات 

کردند و س��ایپا را 3 بر یک بردند تا کار به بازي سوم 
کشیده شود. آنچه در بازي دوم البته بیش از نتیجه به 
چش��م آمد س��وءمدیریت و برنامه ریزي نادرست 
سازمان لیگ والیبال بود که حتي نتوانستند جلوي 
چکه کردن س��قف س��الن 12هزار نفري مجموعه 
ورزشي آزادي را بگیرند.  به این ترتیب کار به بازي 
سوم کشیده شد؛دیداري که عصر دیروز برگزار شد و 
با برتري 3 بر صفر ورامینی ها به پایان رسید تا این تیم 
به عنوان قهرمان لیگ برتر والیبال معرفي شود و سال 

97 را با قهرماني به پایان برساند. 

 اميدها پتانسيل صعود به مرحله دوم را دارند
 تیم امید برای آماده سازی زمان داشته باشد 

اکبر محمدی

کارشناس فوتبال

 
یا نه، این پتانسیل را دارد که از مرحله اول 
مقدمات��ی المپی��ک عبور کن��د. معموالً 
بازیکنان در این رده س��نی سه، چهار روز 
پیش از آغاز تورنمنت در اردوها ش��رکت 
می کنن��د و اردوی بلندمدت��ی برگ��زار 
نمی شود. از همین رو مربیان بیشتر تالش 
می کنند بازیکنان را در بازی های لیگ مورد 
ارزیابی قرار دهند. اکنون هم کادر فنی امید 
نسبت به پتانسیل تیم شناخت خوبی پیدا 
کرده و بازیکنانی چون امید نورافکن و رضا شکاری را داریم که یا در اروپا 
بازی کرده اند یا بازی می کنند که تجربه بین المللی خوبی دارند. اکنون یک 
چهره بین المللی روی نیمکت تیم امید حضور دارد که تجربه بین المللی را 
به تیم منتقل می کند و تنها مسئله ای که در این بین وجود دارد، این است 
که هیچ کدام از افراد کادر امید، تجربه کار در رده پایه را نداشتند. البته آنها 
در بازی های آسیایی با این تیم حاضر ش��دند، هزینه کسب تجربه شان 
پرداخت شد و اکنون در همین تیم صاحب تجربه شده اند. بازیکنان باید با 
حضور در بازی های دوس��تانه تجربه اندوزی کنن��د و از این تجربیات در 
مسابقات بهره ببرند. این تیم از سه سال پیش و در رده جوانان کار خود را با 
امیرحسین پیروانی آغاز کرد، در تورنمنت های مختلف حضور داشت، به 
جام جهانی رفت و در رده امیدها نیز در تورنمنت قرقیزستان حضور داشت. 
همین مسئله باعث شده پتانسیل بازیکنان باال برود. از طرفی ما میزبان 
مسابقات هس��تیم و می توانیم از این فرصت اس��تفاده کنیم. امیدواریم 
هواداران از تیم امید حمایت کنند. ما می توانیم فارغ از حضور هواداران، از 
اتمسفر میزبانی و شرایط آب و هوایی هم  استفاده کنیم. با یمن، ترکمنستان 
و عراق همگروه هستیم. به نظر می رسد به جز عراق، تیمی نیست که بتواند 
ما را اذیت کند، هرچند که ترکمنستان تیمی ناشناخته دارد و نتیجه هم 
مشخص نیست، اما برنامه  مس��ابقات به گونه ای است که بازی های ما از 
ضعیف به قوی می رسد که ابتدا با یمن، سپس با ترکمنستان و در آخر با 
عراق بازی می کنیم و می توانیم تنظیم کنیم که با کسب چه نتایجی به بازی 

نهایی با عراق برسیم. 

اینتر دربی میان را برد
 بارسلونا به قهرمانی نزديک تر شد

 پنجمین پیروزی متوالی هدیه لیونل مسی به کاتاالن ها بود. بازی در آندلس 
برای بارسلونا خوش یمن بود و برد 4 بر یک مقابل رئال بتیس حاشیه امنیت 
این تیم در صدر جدول را افزایش داد، ام��ا مهم تر از این هت تریک مهاجم 
آرژانتینی، نقش مهمی که در این پیروزی روحیه بخش داشت، بود که حتی 

هواداران میزبان را نیز به وجد آورد و آنها را به تشویق مسی واداشت. 
    اعجوبه ای بی نظیر

اختالف 1۰ امتیازی آبی و اناری ها با تیم دوم جدول احتمال قهرمانی این تیم 
را به شدت افزایش داده است. با توجه به باخت اتلتیکو این بهترین فرصت بود 
تا تیم والورده فاصله را بیشتر کند. همین اتفاق هم رخ داد و مسی با سه گلی 
که برای تیمش زد، ستاره میدان لقب گرفت. در فاصله 1۰ هفته تا پایان این 
فصل لیگ اسپانیا کاتاالن ها برای قهرمانی لحظه شماری می کنند. لئو که حاال 
رکورددار بیشترین پیروزی در تاریخ باشگاه بارسلوناست با 29 گل زده، بهترین 
گلزن اللیگا و اروپا نیز به شمار می رود. باید به هواداران بتیس حق داد که در 
ورزشگاه خانگی خود مسی را مورد تشویق قرار دهند. واکنش ستاره بارسا به 
این موضوع جالب توجه بود: »از بتیسی ها بسیار ممنونم. تا االن در زمین هیچ 
تیمی تشویق نشده بودم. این یک پیروزی مهم بود. پس از شکست اتلتیکو 
نمی توانستیم چنین فرصتی را از دست بدهیم. هیچ چیز قطعی نیست. هنوز 
3۰ امتیاز دیگر باقی  مانده و باید در دیدارهای باقیمانده نیز با همین جدیت 

بازی   کنیم. نباید اجازه دهیم این فاصله امتیازی از دست برود.«
ارنستو والورده، سرمربی موفق بارسلونا نیز در پایان بازی به نقش مسی در 
موفقیت های تیمش اشاره کرد: »هفته پرتنشی را پشت سر گذاشته بودیم، اما 
مسی سه گل فوق العاده زد. باید بگویم که با او همه چیز ساده تر پیش می رود. 
حتی بتیسی ها هم او را تشویق می کردند. بازی لئو خارق العاده بود. او سه گل 
استثنایی زد و حتی می توانست چهارمی را هم بزند. با وجود اینکه حریفان از 
او ضربه می بینند، اما   از بازی او و از اینکه در چنین مقطعی حضور دارند، لذت 
می برند و تشویق شدن مسی به همین دلیل بود. با این حال باید محتاط بود، 
چون هنوز بازی های زیادی باقی مانده است. باید روند پیروزی ها را ادامه داد.« 
مصدومیت سوارز فعالً تنها دغدغه کادر فنی بارساست و آنها امیدوارند مهاجم 

تأثیرگذار خود را همچنان در ترکیب اصلی خود داشته باشند. 
   دالمدونینای پرحاشیه 

رویارویی دو تیم همش��هری آث می��الن و اینترمیالن مثل همیش��ه 
حساسیت های خاص خودش را داشت؛ برد 3 بر 2 اینتر در سن سیرو این 
تیم را به رده سوم سری آ رساند تا یک بار دیگر شرایط برای آث میالن 
بحرانی شود. با صدرنشینی قاطعانه یووه، عماًل نه تیم اسپالتی امیدی 
به قهرمانی دارد و نه تیم گتوزو. با این حال برد حیثیتی در دربی میالن 
برای هر دو ارزش��مند بود که این ب��ار این موفقیت نصیب اینتر ش��د. 
لوچیانو اسپالتی به برد و صعود یک پله ای تیمش اینگونه واکنش نشان 
داد: »بازیکنان به خوبی متوجه هستند که وقتی بد بازی کنند، شانسی 
برای پیروزی نخواهند داشت. برای پیروز شدن هم باید خوب بود و هم 
باید ریس��ک کرد. برای پیروزی در این دیدار بزرگ باید نهایت تالش 
خود را می کردیم و سبک بازی مان را هم تغییر می دادیم. خوشبختانه 
بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و با شایستگی به پیروزی دست پیدا 
کردیم. همه خوب بودند و با شایس��تگی به این س��ه امتیاز دست پیدا 
کردیم. آفرین به هم��ه بازیکنان اینتر از بازیکنانی ک��ه بازی کردند تا 
بازیکنان نیمکت نشین. ش��انس میالن و اینتر برای پیروزی برابر بود و 
میالن هم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت. گتوزو باید به تیمش 

افتخ��ار کن��د.«
    تلخ تر از شکس�ت

سرمربی روس��ونری هم باید انتقادها به خاطر شکست را تحمل کند و 
هم باید پاسخگوی درگیری دو بازیکن خود روی نیمکت باشد. گتوزو 
در این خصوص می گوید : »اینت��ر در نیمه دوم با چهار، پنج  بازیکن ما 
را تحت فش��ار قرار داد و نتوانس��تیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم. 
شیرازه هر تیمی بعد از آنکه دو گل عقب می افتد از هم پاشیده می شود، 
به ویژه اگر آن بازی دربی باشد، اما ما با وجود آنکه دو گل عقب افتاده 
بودیم، توانستیم به بازی برگردیم. آنچه برای من بدتر از شکست در این 
دیدار بود، جنگ لفظی کسیه و بیال روی نیمکت بود. نمی توانم چنین 
رفتارهایی را تحمل کنم. چنین چیزهایی را دوست ندارم. بازیکنان باید 
به همدیگر احترام بگذارند. باید در تیم انضباط وجود داشته باشد. آنها 

می دانند که چنین رفتارهایی تا چه اندازه برای من مهم اس��ت.«

شیوا نوروزی
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حامد قهرمانی
     چهره


