
 روز سرنوش�ت، 
دنيا حيدري
    گزارش

بدون شک بهترين 
توصيف از دومين 
جدال پرسپوليس و کاشيماس�ت. جدال نهايي 
نماينده ايران و ژاپن که عصر امروز ساعت 18:30در 
ورزشگاه آزادي براي روشن شدن تکليف قهرمان 
اين فصل ليگ قهرمانان آس�يا برگزار مي ش�ود. 
باور به معجزه   را مي توان به وضوح در چشم برانکو و 
تک تک شاگردانش ديد. حماسه مردان پرسپولیس 
را تنها قهرماني است که تکمیل مي کند. حماسه اي 
که آنها خط به خط آن را با دست خالي و کمترين 
داشته، اما با غیرت و تالش نوشتند و حاال به جايي 
رسیدند که مي توانند داستان را به خوبي و خوشي 
تمام کنند يا اينکه پاياني تلخ و فراموش نش��دني 

براي آن بنويسند! 
    مأموريت غيرممکن!

تنها 90 دقیقه تا جام باقي است. 90 دقیقه اي که 
با دو گل دريافتي در کاشیما س��اکر به مأموريت 
غیرممکن مي ماند. امروز براي پرسپولیس در آزادي 
بسته نگه داشتن دروازه خودي از هر چیز ديگري 
مهم تر است. شاگردان برانکو بايد دو گل خورده در 
خانه حريف را جبران و بعد از آن نیز براي پیروزي 
مبارزه کنند. در اين بین کافي است که يک بار دروازه 
بیرانوند باز شود تا نیاز پرسپولیس براي قهرماني به 
چهار گل برسد! همین مسئله يعني حمله بي محابا 
مي تواند زهري مهلک براي سرخپوش��ان باشد، 
خصوصاً که کاشیما در بازي نخست نشان داد که به 
خوبي پرس مي کند. اين تیم با دو بازيکن مستقیم 

و چهار يار کمکي )هافبک ها( و پرس مستقیم، خط 
هافبک پرسپولیس به خصوص بشار را در نیمه دوم 
بازي رفت از کار انداخت تا راه به دروازه بیرانوند باز 
کند. آنها خوب مي دانند میل پرسپولیس��ی ها به 
بازي از کناره هاي زمین است، به همین خاطر است 
که با سوزوکي و دو وينگر ديگر فضا را در کناره ها 
براي مدافعان پرسپولیس تنگ مي کنند تا نتوانند 
قدرت مانوري در پاسکاري داشته باشند. اين نقطه 
قوت سامورايي ها، يک نقطه ضعف بزرگ پشت سر 
خود دارد. در اين پرس خطرناک، کاشیما از فضاي 
به وجود آمده از پشت پرس دوم غافل مي شود که 
اين فضا مي تواند براي علیپور، منشا و حتي رسن 
فرصت مناسبي باش��د تا خود را به دروازه حريف 
نزديک کنند. البته به شرط آنکه مثل بازي نخست، 
موقعیت هاي فراهم ش��ده يکي پس از ديگري از 
دست نرود تا حسرتي عمیق بر دل پرسپولیس و 

هوادارانش بگذارد!
    برانکو، فاتح سامورايي ها

تیم هاي شرق آسیا براي پرسپولیس خوش يمن 
نیستند و سرخپوشان دل خوش��ي از رويارويي 
با آنه��ا ندارند، چراکه چندين مرتبه به واس��طه 
تیم هايي از کره و ژاپ��ن، از صعود به فینال و جام 
قهرماني آسیا بازماندند، اما برعکس پرسپولیس، 
برانکو اس��تاد غلبه بر تیم هاي شرق آسیاست و 
پیش��تر بارها و بارها با تیم ملي ايران کره اي ها و 
ژاپني ها را مغلوب يا متوقف کرده است. در واقع 
برانکو، تنها مربي فاتح ژاپني ها در آزادي اس��ت. 
تیم هاي ژاپني تاکن��ون پنج ب��ار برابر تیم هاي 

ايراني در تهران ب��ه میدان رفته اند ک��ه دو برد، 
دو تس��اوي و يک باخ��ت حاصل مص��اف آنها با 
ايراني ها بوده ک��ه اتفاقاً تنها باخ��ت اين تیم به 
اي��ران در آزادي به زماني برمي گ��ردد که برانکو 
روي نیمکت تیم ملي ايران نشسته بود. 13سال 
پیش تیم برانکو در مقدماتي جام جهاني 2006 
در آزادي س��امورايي ها را 2 بر يک شکست داد و 
حاال پروفس��ور در پي تکرار موفقیت هايش برابر 

ژاپني هاست. 
    سومين فينال ايراني- ژاپني

اين س��ومین فینال تیم هاي باشگاهي ايران برابر 
ژاپني هاست. پیشتر پرسپولیس سال 93 - 1392 
در فینال جام در جام باشگاه هاي آسیا برابر نیسان 
ژاپن به میدان رف��ت که البته نتوانس��ت به جام 
قهرماني دست يابد و مغلوب سامورايي ها شد. بعد از 
آن، استقالل سال99 - 1998 بود که با جوبیلوايواتا 
در فینال جام باشگاه هاي آسیا رودررو شد که آن 
بازي هم با شکست نماينده ايران همراه بود. حاال 
و در سومین فینال تیم هاي باشگاهي ايران و ژاپن، 
پرسپولیس در ديدار حساس فینال لیگ قهرمانان 
آسیا در آزادي میزبان کاشیماي ژاپن است، فینالي 
که مي تواند اين بار به سود نماينده ايران تمام شود. 

    اميد سرخپوشان به بازگشتی ديگر
پرس��پولیس مي تواند، اين چیزي است که اين 
روزها ن��ه فقط بازيکنان و مربیان پرس��پولیس 
که هواداران نی��ز آن را در دل تک��رار مي کنند. 
هواداراني که با خريد همه ۷8 هزار و 116 بلیت 
بازي، رکورد عربس��تان را زدند تا پرشکوه ترين 

و پرتماش��اگرترين فینال لیگ قهرمانان را رقم 
بزنند و پرس��پولیس را در اين مس��یر س��خت 
همراه��ي کنند. تیم��ي که در همی��ن فصل از 
فینال لی��گ قهرمان��ان بازگش��ت های زيادي 
داشته و حاال امیدوار است   با بازگشتي رؤيايي، 
طلسم 26 ساله تیم هاي باشگاهي ايران در لیگ 
قهرمانان را بکشند و جام را باالي سر ببرد، جامي 

که بدون شک حق برانکو و شاگردانش است. 
س��امورايي ها مي گوين��د ع��ادت ب��ه ب��ازي در 
ورزش��گاه هاي پرجمعی��ت را دارن��د. آنها خط و 
نشان کشیده اند که مي آيند و کار را در آزادي تمام 
مي کنند. شايد منظورشان همان زدن تیر خالص 
است، اما برانکو بعد از شکست در کاشیما ساکر بود 
که گفت برخواهیم گشت؛ با حمايت هوادارانمان 
براي باال بردن جام برخواهیم گشت. در خالي بودن 
دست برانکو و نیمکت پرسپولیس کوچک ترين 
شکي نیس��ت، خصوصاً با محروم شدن سیامک 
نعمتي و مصدوم ش��دن عالیش��اه که تعويض در 
اين بازي را به بزرگ ترين دغدغه پروفسور تبديل 
کرده، اما او جدا از مس��ائل فني، خوب مي داند که 
چطور از لحاظ روحي - رواني تیمش را آماده کند تا 
بازيکنانش از گذاشتن سر مقابل توپ ابايي نداشته 
باشند. البته که در کنار اين ترفندها، مرد کروات 
نیمکت سرخپوشان نبايد از استارت هاي سرعتي 
ژاپني ها و عالقه سامورايي ها براي سرعت بخشیدن 
به ب��ازي و از کار انداختن رقیب هم غافل ش��ود، 
مسئله اي که در بازي نخست، تیم او را با چالشي 

جدي مواجه کرد. 

بازنشسته  گرامي بايد بروي
فقط يک هفته تا آخرين فرصت بازنشسته ها براي استعفا از فدراسیون هاي 
ورزش��ي باقي مانده اس��ت. با اين حال تالش  برخي از چهره هاي مدعي 

قانون مداري براي حفظ جايگاه  مديريتي خود بسیار جالب توجه است.
لشکرکش��ي رئیس و نايب رئیس فدراس��یون فوتبال به مجلس شوراي 
اسالمي در روزهايي که به واسطه تعطیالت پاياني هفته گذشته، سکوت 

خبري بر فضاي ورزش کشور حاکم بود، نمونه اي از اين تالش هاست. 
تاج و کفاش��یان به ديدار الريجاني، رئیس مجلس رفتند تا حتي شده با 
تهديد و خط و نشان بتوانند نظر مثبت رئیس مجلس شوراي اسالمي را 
براي بقا در فدراسیون فوتبال جلب کنند که البته با پاسخ صريح و قاطع 
الريجاني مبني بر اجراي بدون قید و شرط اين قانون، حتي در فدراسیون 

فوتبال که به زعم آنها يک نهاد جداي از دولت است، مواجه شدند.
البته رئیس فدراسیون فوتبال بعد از شنیدن اين پاسخ نیز دست از تالش 
نکشید و با مقايسه تحقیرآمیز فدراسیون هايي چون تنیس روي میز و 
اسکواش با فدراسیون فوتبال سعي در درست  نش��ان دادن ادعاي خود 
داشت که اين تالش هم بي نتیجه بود. در گیر و دار اين تالش ها، اما خبر 
رسیدن نامه فدراس��یون جهاني فوتبال به محمدرضا ساکت، دبیرکل 
فدراسیون و درخواست توضیح درباره استعفاي تاج، شائبه گزارش از داخل 
را به فیفا پررنگ تر از قبل کرد. اتفاقي که پیش از اين در خصوص جودو و 
والیبال هم رخ داده بود. رؤساي اين فدراسیون ها به رغم اظهار قانونمندي و 
پیروي از قانون و اصول کشور، وقتي پاي مصالح شان به میان آمد به راحتي 

همه چیز را فدا کردند.
حاال بايد از رئیس فدراسیون پرسید که چگونه دم از قانون  مداري مي زند، 
در حالي که مطابق همین قانون بايد روز 24 آبان ماه از رياست فدراسیون 
فوتبال استعفا دهد و جاي خود را به فردي ديگر بدهد. جالب تر اينکه علي 
کفاشیان، نايب رئیس او نیز وضعیتي مشابه دارد و بايد با فدراسیون فوتبال 
خداحافظي کند، اما گوي��ا اين دو حاضرند ورزش کش��ور را  به مخاطره 

بیندازند، اما از جاي خود تکان نخورند.
آنها اين روزها وظايف عقب افتاده خود را چنان با سروصدا انجام مي دهند که 

گويي کاري خارق العاده  و سواي مسئولیت هايشان انجام داده اند. 
البته آنها فقط يک س��وي قضیه هستند و ديگر رؤس��اي بازنشسته هم 
دست کمي از اين دو ندارند. به عنوان نمونه مي توان به رئیس فدراسیون 
جودو اش��اره کرد. اين روزها محمد درخش��ان را از در فدراسیون بیرون 
مي کنند، اما او از پنجره وارد مي شود. انتخاب درخشان بعد از استعفا به 
سمت سرپرست نايب رئیسي فدراسیون از آن دست اتفاقاتي است که فقط 
و فقط در ورزش ايران رخ مي دهد يا اينکه تمام وزارت ورزش و کمیته ملي 
المپیک عزم شان را جزم کرده اند تا ضیايي را وادار به استعفا از فدراسیون 
والیبال کنند، اما جناب رئیس نمي خواهد برود و نقشه هاي زيادي در سر 
دارد. مديريت ورزش کشور با وجود چنین مديرانی آسیب پذير است.   اين 
حقیقت تلخي است که اين روزها به وضوح مي توان آن را ديد و با نزديک تر 

شدن به 24 آبان ماه اين تالش ها بیشتر هم خواهد شد.

فريدون حسن

90 دقیقه نفسگیر تا جام 
پرسپوليس- کاشيما در فينال تاريخي ليگ قهرمانان آسيا 

تراکتور و سپاهان روی دور پیروزی
 در حال��ي که اين روزه��ا تمام نگاه ها ب��ه بازي برگش��ت فینال لیگ 
قهرمانان آسیا در تهران اس��ت، ديروز لیگ برتر فوتبال با انجام چهار 
مسابقه پیگیري ش��د. در يکي از مهم ترين رقابت هاي ديروز، سپاهان 
با درخشش دوباره کي روش استنلي مهاجم آرژانتیني  خود موفق شد 
در ديداري معوقه از هفته يازدهم لیگ 3 بر صفر سايپا را شکست دهد. 
اس��تنلي در هفته هاي اخیر بارها با گلزني براي سپاهان براي تیمش 
کسب امتیاز کرده اس��ت. او در حال حاضر با 9 گل آقاي گل لیگ برتر 
است و در بازي ديروز نیز دو گل به ثمر رساند. سپاهان با اين پیروزي به 
روند شکست ناپذيري اش در لیگ برتر ادامه داد. اين تیم در حال حاضر 

با 2۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد. 
 تراکتورسازي و ذوب آهن هم در بازي هاي هفته دوازدهم و در روزي 
که ورزشگاه يادگار امام تبريز پس از مدت ها پر شده بود برابر هم قرار 
گرفتند که شاگردان محمد تقوي در ديداري جذاب با نتیجه 4 بر يک 
مهمان خود را شکست دادند و جايگاه شان را در رده سوم جدول قطعي 
کردند تا نش��ان دهند به رغم نتايج ضعیف در ابتدای فصل با توشاک، 
با رفتن سرمربی ولزی ش��ان موتورشان روشن ش��ده تا امروز يکی از 

مدعیان باشند.
نساجي قائمشهر هم موفق شد استقالل خوزستان را 2 بر صفر شکست 
دهد تا شايد کمي از زير فشار خارج شود. اين دومین پیروزي نساجي 
در لیگ برتر بود. آنها بعد از پیروزي برابر نفت مسجدسلیمان در هفته 
پنجم، ديگر نتوانسته بودند تیمي را در لیگ برتر شکست دهند. حاال با 
اين پیروزی جواد نکونام می تواند با خیال راحت تر نسبت به بازی های 

قبل روی نیمکت قائمشهری ها بنشیند و نگران برکناری نباشد.
 در ديگر بازي تیم فوتبال پارس جنوبي مقابل پیکان به میدان رفت و 

توانست در زمین خود 3 بر صفر شاگردان جاللي را شکست دهد. 

کسب 8 مدال وزنه برداري در قهرماني جهان
هت تريک طاليي سهراب در عشق آباد

روزهاي خ��وش وزنه برداري ايران در مس��ابقات قهرماني جهان آغاز 
ش��ده اس��ت. هر چقدر روزهاي اول، وزنه برداران جوان کشورمان در 
دسته های س��بک وزن مانند قبل  ناامیدکننده روي تخته مي رفتند 
تا   حضورشان در ترکمنستان تنها براي کس��ب تجربه تلقی شود،  از 
چهارش��نبه گذش��ته اما روزهاي خوب ايران در قهرماني جهان آغاز 
شد، روزهايي طاليي که ملي پوش��ان مدال هاي رنگارنگ را يکي پس 
از ديگري درو مي کردند، طوري که تنها در دو روز، سهم ايران هشت 
مدال بود؛ پنج  طال، يک نقره و دو برنز تا تیم کشورمان از نظر مدالي تا 

رده دوم جدول باال بیايد. 
    همان طالي هميشگي

 از قبل  طالي جهان را برايش کنار گذاشته بودند، طوري که وزنه برداران 
ساير کشورها، چهارشنبه گذش��ته  تنها به مدال هاي نقره و برنز فکر 
مي کردند. حس��رت مدال در روزهاي اول مس��ابقات قهرماني جهان 
سبب ش��ده بود خیلي ها در انتظار وزنه زدن سهراب مرادي باشند تا 
با کسب خوش��رنگ ترين مدال ها در عشق آباد ترکمنستان، هواداران 
ايراني هم سرشان را باال بگیرند. همین هم شد و قهرمان المپیک ريو و 
جهان در ترکمنستان نیز همان ستاره همیشگي بود، ستاره اي که در 
اوج بي توجهي ها مانند پس گرفتن کلید آپارتمان اهدايي به او، آن هم 
به بهانه نمادين بودن، باز هم نشان داد که بي مهري ها خسته اش نکرده 

تا توانش زير بار وزنه ها آب برود. 
چهارشنبه وقتي رقابت هاي دسته 96 کیلوگرم به پايان رسید، در سالن 
وزنه برداري کمتر کسي بود که نايستد و به افتخار قهرمان ايراني دست 
نزند. قهرماني که عالوه بر تکرار قهرماني جهان، دو رکورد جهاني را هم 
شکست و به نام خودش ثبت کرد تا به بهترين شکل ممکن مأموريتش 
را در عش��ق آباد به پايان برس��اند. س��هراب با رک��ورد 186 کیلوگرم 
يک ضرب، 230 کیلوگرم دوضرب و مجموع 416 کیلوگرم، سه مدال 

طال گرفت و براي دومین سال متوالي قهرمان جهان شد. 
او همچنین توانست رکورد يک ضرب استاندارد جهان را يک کیلوگرم، 
دوضرب را پنج کیلوگرم و مجموع را 1۵ کیلوگ��رم ارتقا دهد تا برق 
طالهايش بدجور چش��م را بزند. مرادي ک��ه چراغ اول اي��ران را در 
وزنه برداري قهرماني جهان روش��ن کرد، از جنگیدن براي کسب سه 
مدال طال س��خن گفت  و  در واکنش به شکستن س��ه رکورد جهاني 
اينطور توضی��ح داد: »من وارد رقابت ش��ده ب��ودم و کاري به رکورد 
نداشتم، چون حريف چیني واقعاً خیلي قدرتمند بود و رقابت هم در 
سطح سنگین وزن بود که خدا را شکر در نهايت توانستم  موفق شوم.«

    5 مدال هاشمي و بيرالوند
پنج ش��نبه هم در رقابت هاي وزنه برداري قهرماني جهان 2018، باز 
روز، روز ايران بود. روزي که علي هاشمي  و رضا بیرالوند دو وزنه بردار 
کشورمان در دسته 102 کیلوگرم روي تخته رفتند. علي هاشمي که در 
رقابت هاي سال گذشته قهرماني جهان طال گرفته بود، در ترکمنستان 
هم قهرماني اش را تکرار و س��ه مدال رنگارنگ براي کشورمان کسب 
کرد. ملي پوش ايالمي وزنه برداري کشورمان در اين رقابت ها با رکورد 
1۷9 يک ضرب، 21۷ دوضرب و مجموع 396 کیلوگرم طالي مجموع، 

نقره يک ضرب و برنز دوضرب را کسب کرد و قهرمان جهان شد. 
هاشمي اين مدال ها را پیش زمینه اي براي کسب مدال المپیک توکیو 
دانست تا نش��ان دهد از همین حاال براي باال رفتن از سکوي 2020 
برنامه ريزي کرده است: » همه هدفم اين است که همین گونه جلو بروم 

و در نهايت به المپیک  توکیو برسم و در آنجا هم موفق باشم.«
بیرالوند ديگر نماينده جوان کش��ورمان در دس��ته 102 کیلوگرم که 
قهرماني جوانان جهان در س��ال 201۷ را در کارنام��ه  دارد نیز مانند 
هاش��مي خوش درخش��ید و در اولین تجربه جهان��ي اش در بخش 
بزرگساالن توانس��ت دو مدال ارزشمند براي کش��ورمان کسب کند. 
بیرالوند با رک��ورد 1۷۵ يک ض��رب، 218 دوض��رب و مجموع 393 
کیلوگرم طالي دوض��رب و برنز مجموع جهان را گرفت و بر س��کوي 
سوم ايستاد. بیرالوند هم وعده داد که به روند مدال آوري اش در جهان 
ادامه دهد: »اولین سال حضورم در مس��ابقات بزرگساالن جهان بود. 

تمام تالشم را مي کنم تا در سال هاي آينده قهرمان شوم.«
    در انتظار مدال هاي ديگر

ديشب محمدرضا براري در حالي در دسته 109 کیلوگرم روي تخته 
رفت  اما  از رسیدن به مدال بازماند تا دست ايران در رقابت های ديروز 
خالی باش��د.براری  ديروز با رکورد 181 يک ضرب، 21۵ دوضرب و 
مجموع 396 کیلوگرم ششم جهان شد.براری در يک ضرب ششم شد 
و در دوضرب در رده يازدهم ايستاد.  امروز هم علي داوودي در دسته 
109+کیلوگرم وزنه مي زند و خیلي ه��ا امیدوارند با ادامه مدال آوري 
وزنه برداري ايران که در غیاب جمعي از س��تاره هاي شاخص خود به 

ترکمنستان رفته، همچنان روي سکوي جهاني برود. 

صعود تاريخي علي نسب
 به دور سوم شطرنج قهرماني جهان

مبین��ا علي نس��ب در دور اول از مرحله س��وم مقابل ماريا موزيچوک 
اوکرايني قهرمان سابق و شماره ۵ حال حاضر جهان قرار گرفت. نماينده 
ايران در حالي که در ش��رايط برنده قرار داشت، اما در نهايت با تساوي 
به کار خود پايان داد. علي نسب، نماينده شطرنج ايران در رقابت هاي 
قهرماني بانوان جهان که در روس��یه برگزار مي شود در دور دوم مقابل 
مونیکو سوکو استاد بزرگ لهستان با ريتینگ 2463 به برتري رسید و با 
صعود به مرحله سوم تاريخ ساز شده بود. علي نسب پیش از اين در دور 
نخست اين رقابت ها مقابل الیزابت پتز آلماني يک پیروزي و يک تساوي 
به دست آورده بود و با کس��ب 1/۵ امتیاز به دور دوم اين رقابت ها راه 
يافته بود  . اين اولین صعود دختران ايران به دور دوم و سوم رقابت هاي 

قهرماني جهان بانوان است. 
 

عسگري و گنج زاده فینالیست هاي کاراته 
در جهانی  اسپانیا

مسابقات کاراته قهرماني جهان در اس��پانیا ادامه دارد و دو ملي پوش 
ايراني نیز تاکنون موفق به صعود به فینال ش��ده اند. بهمن عس��گري 
کارات��ه کا وزن ۷۵- کیلوگرم تیم  ملي با شکس��ت حريفان خود راهي 
ديدار نهايي شد. سجاد گنج زاده در 84+ کیلو ديگر فینالیست کاراته 
ايران است. هامون درفشي پور، سارا بهمن يار، تیم کاتاي مردان، ذبیح اهلل 
پورشیب و فاطمه صادقي هم با صعود به ديدار رده بندي شانس کسب 
مدال برنز را دارند. رزيتا علیپور، فاطمه چاالکي، حمیده عباس��علي، 
امیر مهديزاده، تیم کاتاي زنان، پگاه زنگنه و ابوالفضل شهجردي هم از 

رسیدن به مدال بازماندند.

 همگروهي امیدهاي فوتبال با عراق 
قرعه کش��ي مس��ابقات انتخابي فوتبال المپیک 2020 برگزار ش��د و 
امیدهاي ايران در اين رقابت ها حريفان خود را ش��ناختند. شاگردان 
زالتکو کرانچار با قرار گرفتن در گروه سوم براي رسیدن به توکیو بايد 
برابر تیم هاي عراق، ترکمنس��تان و يمن قرار بگیرند. تیم هاي اول هر 

گروه به همراه چهار تیم برتر راهي مرحله بعد مي شوند. 

کهکش��اني ها به 
اوج بازگشته اند 
و سعي مي کنند 
تا در اوج هم باق��ي بمانن��د. رئال مادريد همان 
تیمي اس��ت که در اي��ن فصل با س��رمربیگري 
لوپتگي نتوانس��ت انتظارات را ب��رآورده کند و 
شکس��ت هاي گاه و بیگاه اين تیم کاس��ه صبر 
ه��واداران، پیشکس��وتان، منتق��دان و مديران 
باشگاه را لبريز کرد. باخت در ال کالسیکو پايان 
کار لوپتگي و آغاز راه س��والري بود. سوالري به 
عنوان سرمربي موقت رئالي ها انتخاب شده، اما 

با توجه به نتايج خوب او در سه بازي اخیر هیچ 
بعید نیست قراردادش تا پايان فصل تمديد شود. 
پیروزي پرگل قوهاي س��فید مقاب��ل ويکتوريا 
پلژن، سومین پیروزي متوالي جانشین لوپتگي 
در عرض يک هفته بود. فعاًل با برد ۵ بر صفر برابر 
ويکتوريا آرامش در اردوي رئال حاکم شده است. 
البته بازي فرداشب آنها با سلتاويگو حساسیت 

زيادي دارد. در حقیقت سرمربي آرژانتیني اين 
فرصت را دارد تا نش��ان دهد هت تريک اخیرش 
اتفاقي نبوده اس��ت. از طرفي رسانه هاي اسپانیا 
نیز از او حمايت کرده اند و س��ران تیم مادريدي 
نیز به س��والري اعتماد زيادي دارند. س��رمربي 
موقت از بازيکنانش خواسته تا فقط به پیروزي 
بینديشند: »کارهاي فوق العاده اي در زمین انجام 

داديم. جدي بوديم و سخت تالش کرديم. میل 
به گلزني بااليي را نش��ان داديم. اين برد بیش از 
همه متعلق به بازيکنان است. حاال بايد به بازي 
با س��لتا و پیروزي در آن مس��ابقه فکر کنیم. در 
رئال که هستید، فقط بايد به پیروزي فکر کنید. 
طبیعي است وقتي که با پنج گل پیروز مي شويد، 
ديگر خبري از س��وت هاي اعتراضي نباشد و در 
عوض تشويق ش��ويد، به خصوص مقابل دروازه 
که فوق العاده بوديم و بايد همی��ن روند را ادامه 
دهیم.« البته قوهاي س��فید براي بازگش��ت به 
روزهاي خ��وش و حضور در جم��ع مدعیان کار 
سختي در پیش دارند. رئال در رده ششم اللیگا 
قرار دارد و عالوه بر اينکه در ال کالسیکو مقابل 
بارسا تحقیر شده، هفت امتیاز نیز از رقیب سنتي 
خود عقب افتاده اس��ت. جبران گذش��ته براي 
سوالري و ش��اگردانش سخت است، اما حمايت 
هواداران از آنها مسیر بازگشت به خوشبختي را 

برايشان هموار خواهد کرد. 

سوالري و رئال 
در جاده خوشبختي
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معافیت از سربازي پاداش رهبر انقالب
 به مدال آوران ايراني

خیال همه مدال آوران ايراني از بابت معافیت از خدمت س��ربازي راحت 
شد. مشکل خروج از کشور همیشه يکي از دغدغه هاي ورزشکاران مرد 
کشورمان بوده است. البته اجراي طرح سرباز قهرمان در سال هاي گذشته 
کمک و پاداش بزرگي به م��دال آوران ايراني بوده اس��ت. تا پیش از اين، 
نفرات اول تا سوم المپیک، نفرات اول و دوم مسابقات جهاني و نفرات اول 
بازي هاي آسیايي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شدند. با اين حال 
ورزشکاران کشورمان از جمله روزبه ارغوان، ملي پوش بسکتبال در ديدار 
دوس��تانه اي که پس از بازي هاي آسیايي با مقام معظم رهبري داشتند، 
موضوع معافیت همه مدال آوران جهاني و آسیايي را مطرح کردند. پس از 
طرح اين مسئله و پیگیري مسئوالن، اين پیشنهاد با موافقت فرمانده کل 
قوا مواجه شد تا از اين پس نفرات دوم و سوم بازي هاي آسیايي و همچنین 

نفرات سوم مسابقات جهاني، طرح سرباز قهرمان شامل حالشان شود. 

واکنش خاص آقاي خاص به توهین ها!
خوزه مورينیو اخالق و روحیات 
عجیبي دارد. واکنش عجیب او 
به شعارهاي هواداران يوونتوس 
به خاطر همین روحیه خاص او بود. منچستريونايتد با هدايت 

مورينیو با اينکه از ابتداي فصل به خاطر عملکرد ضعیف زير 
فشار انتقادها قرار داشت، اما در بازي برگشت خود در لیگ 
قهرمانان موفق ش��د بازي باخته مقابل بانوي پیر را با برد 
2 بر يک عوض کند. برد ش��یرين در لحظات پاياني براي 
شیاطین سرخ در تورين آنقدر ارزش��مند بود که خیال 
آقاي خاص را هم تا حدودي راح��ت کرد، آنقدر راحت 
که خوزه با رفتاري خاص خون ه��واداران ايتالیايي را 
به جوش آورد و درآخر نیز از رفتارش دفاع کرد: »من 
به کسي اهانت نکردم. من با اشاره کردن به آنها قصد 
داشتم بگويم که تیم شان را با صداي بلندتري تشويق 
کنند. البته مي توانس��تم که اين حرک��ت را هم انجام 
ندهم. اگ��ر آرام تر بودم، اي��ن کار را نمي کردم. آنها به 
خانواده ام توهی��ن کردند و من هم چنی��ن حرکتي را 

انجام دادم. به يوونتوس احترام مي گذارم و به بازيکنانم 
افتخار مي کنم. چن��د بازيکن ما قبل از بازي به س��تايش از 

يوونتوس پرداختند و انگار که ترسیده بودند. من به همه گفتم 
که بايد تا آخرين لحظه بجنگند و از چیزي نترسند.«

طلسم 59 ساله سن سیرو براي بارسا
يک امتیاز هم براي         ليگ قهرمانان 
آبي و اناري ها کافي 
بود تا خیالش��ان از صعود به مرحله بعد لیگ 
قهرمان��ان اروپا راحت ش��ود، اما تس��اوي در 
سن سیرو و ۵9 ساله شدن طلسم پیروزي در اين 
ورزشگاه براي والورده و شاگردانش ناکامي بزرگ به 
حساب مي آيد. بارسلونا با آن همه افتخاري که در 
اين سال ها کسب کرده، هنوز نتوانسته اينترمیالن 
را در ورزشگاه خانگي اش شکست دهد. آخرين برد 
بارسا در سن سیرو به سال 19۵9 برمي گردد، از آن 
زمان تاکنون مربیان زيادي تالش کرده اند تا تاريخ 

را دوباره تکرار کنن��د، اما تاکنون هیچ کدام موفق 
نشده اند، حتي ارنستو والورده! کاتاالن ها اين روزها 
خوب نتیجه مي گیرند و انتظار مي رفت در غیاب 
مسي ساير بازيکنان بتوانند پیروزي بازي رفت را در 
ايتالیا هم تکرار کنند، اما ايکاردي با زدن گل تساوي 
هم ناجي تیمش لقب گرفت و ه��م ناجي حفظ 
رکورد شکست ناپذيري خانگي مقابل بارسا. بازي 
تیم میزبان آنقدر خوب بود که والورده هم مجبور 
ش��د از حريف تمجید کند: »اينتر، DNA لیگ 
قهرمانان را دارد و تیم بزرگي اس��ت. آنها در چهار 

دقیقه گل تساوي را زدند.«

شيوا نوروزي
    بازتاب

سعيد احمديان

اشرف رامين
    چهره


