
    گزارش حضرت آيت اهلل خامنه اي 
از افتخارآفريني کاروان 
ورزش�ي جانبازان و معلوالن اي�ران در بازي هاي 
کردن�د.  تجلي�ل  جاکارت�ا  پاراآس�يايي 
مدال آوران جانباز و معلول کشورمان در بازي هاي 
پارآسيايي 2018 صبح ديروز با رهبر معظم انقالب 
اسللالمي ديدار کردند. مقام معظم رهبري در اين 
ديدار با تأکيد بر انگيزه و تالش زياد ورزشکاران اين 
عرصه، ورزشکاران مدال آور جانباز و معلول را الگوي 

مناسبي در همه زمينه ها ناميدند. 
رهبر انقالب اسالمي با تقدير از افتخارآفريني هاي 
ورزشکاران پاراآسيايي، اين قهرماني را نشان دهنده  
عزم راسللخ و به کار انداختللن ظرفيت هاي پنهان 
دانستند و خطاب به آنان گفتند: »کار باارزش شما 
اين بود که نشللان داديد اگللر ظرفيت هاي مغفول 
در وجود انسان يا در کشللور به کار انداخته شوند، 
قطعاً زمينه سللاز پيشللرفت و موفقيت هاي بزرگ 

خواهد بود.« 
ايشان با تأکيد بر اينکه کاروان ورزشي جانبازان 
و معلوالن در بازي هاي پاراآسيايي، ملت ايران را 
روسفيد کرد، افزودند: »ورزش قهرماني براي هر 
کشوري يک ارزش افزوده اسللت، به گونه اي که 
برخي کشورها براي کسب عناوين قهرماني، حتي 
با وجود شعار غيرسياسللي بودن ورزش، مسائل 
سياسي را در چارچوب فضاي مربوط به ورزش هاي 
قهرماني قرار مي دهنللد و در ورزش قهرماني نيز 
کسب مقام به وسيله  افراد جانباز يا معلول، بيانگر 

يک ارزش و عزم راسخ مضاعف است.«
حضللرت آيللت اهلل خامنه اي بللا تقديللر از اقدام 
مدال آوران بازي هاي پاراآسلليايي در شللکر اين 
نعمت و لطف الهي خاطرنشللان کردند: »مشکل 
اصلي انسان هاي طغيانگر، غافل شدن از خداست 
و اينکه قهرمانان کاروان ايران بعد از کسب مدال، 
براي شکرگزاري اين افتخار دست به آسمان بلند يا 
سجده مي کردند. اين اقدام ارزشمندي بود که قطعاً 

زمينه ساز موفقيت هاي بيشتر خواهد شد.«

    يك تنه مقابل ولنگاري دنيا ايستاديد
رهبللر انقللالب اعتمللاد به نفس ورزشللکاران 
جانباز و معلللول، به ويژه بانوان ورزشللکار را در 
دفللاع از ارزش هاي ديني و ملي خللود، اقدامي 
بسيار برجسللته و سللتودني خواندند و گفتند: 
»پرچمداري کاروان ورزشللي ايران به وسلليله  
يک بانللوي داراي حجللاب چادر يللا اقامه  نماز 
جماعت و حضللور در نمللاز جمعه بلله معناي 

ايستادن يک تنه در مقابل تهاجم بي بندوباري 
و ولنللگاري روزافللزون دنيا و کم نيللاوردن در 
مقابل اين هجوم است. در شرايطي که برخي در 
ميادين جهاني توانايي مقاومت در مقابل هجوم 
توقعات بي پايان جبهه  کفر و استکبار را ندارند و 
عقب نشيني مي کنند. شما ايستادگي کرديد و با 
»قدرت نمايي فرهنگي« از حجاب، عفاف، لباس 
ملي و ديني خود دفللاع کرديد که من به همين 

دليل صميمانه و عميقاً از اعضاي کاروان ورزشي 
جمهوري اسالمي ايران تشکر مي کنم.«

حضرت آيت اهلل خامنه اي جنگ کنوني در دنيا 
را »جنللگ اراده ها« خواندند: »شللما با حرکت 
ارزشمند خود نشان داديد که از اقتدار و استقالل 

فرهنگي و اراده  اي قوي برخوردار هستيد.« 
ايشللان يکي از نللکات درس آمللوز در قهرماني 
ورزشللکاران جانبللاز و معلللول را به کارگيري 
ظرفيت هاي پنهان در وجود انسان برشمردند: 
»يکي از مشللکالت بزرگ کشللور در شللرايط 
کنوني، اسللتفاده نکردن از ظرفيت هاي فراوان 
ملي همچون ظرفيت هاي جغرافيايي، فرهنگي، 
انساني، منابع زيرزميني، تجاري و رفت وآمدهاي 
بين المللي است. اگر از اين ظرفيت ها به درستي 
استفاده شود، قطعاً بسياري از مشکالت کنوني 

اقتصاد کشور حل خواهد شد.«
    همه بايد از قهرماني شما درس بگيريم

 همه  ما به ويژه جوانان بايد از قهرماني جانبازان 
و معلوالن  درس بگيريم و از ظرفيت هاي پنهان 
خود اسللتفاده کنيم تللا بتوانيم به پيشللرفت و 

سعادت دنيا و آخرت دست يابيم.« 
مقللام معظم رهبري کسللب شللش مللدال در 
رشته  شنا به وسلليله  يکي از ورزشکاران معلول 
را الهام بخللش و نمونلله  بللارز بلله کار انداختن 
ظرفيت هللاي دروني دانسللتند. رهبللر انقالب 
اسالمي همچنين ضمن تشکر از صرفه جويي هاي 
انجام شده در کاروان ورزشي جانبازان و معلوالن، 
ورزش قهرماني را همچون يک قله و انگيزه بخش 
براي ترويللج ورزش در عموم مردم دانسللتند 
و گفتند: »انگيللزه اي که ورزشللکاران جانباز و 
معلول به جامعه مي دهند، دو برابر بيشتر از ساير 

قهرمانان ورزشي است.«
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان با اشللاره به 
سخنان و درخواست هاي قهرمانان از وزير ورزش 
و جوانان خواستند اين مطالبات را با جديت در 

دولت پيگيري کند و به سرانجام برساند. 

نه استقالل، استقالل شد 
و نه جدا شده ها ستاره!

در حالي اين روزها خبر بازگشللت سللتاره هاي جدا شده استقالل در 
نيم فصل به گوش مي رسد که جدايي بازيکناني مانند تيام، ابراهيمي، 
جباروف و اميللد نورافکن نه براي اين بازيکنان سللودي داشللت و نه 
براي اسللتقالل. در اين بين تنها سيدمجيد حسلليني بود که با رفتن 
به ترابوزان اسللپور ترکيه عاقبت به خير شللد و با درخشش در ليگ 
اين کشور حتي توانست مشللتري الليگايي نيز پيدا کند. با اين حال 
با نتايج ضعيف آبي ها در ليگ و حذف از جام حذفي مشخص شد که 
جدايي سللتاره هاي مؤثر اين تيم يک بازي دوسللر باخت بوده است. 
حاال  با شنيدن شايعه بازگشللت برخي از اين بازيکنان به استقالل در 
زمستان، اين سللؤال پيش آمده که چرا مسللئوالن استقالل پيش از 
شللروع فصل اجازه رفتن به بازيکناني را دادند که اسکلت تيم شفر را 

تشکيل مي دادند. 
پايگاه خبللري فوتبالي در همين رابطه مطلبي بلله نگارش درآورده و 
نوشته اسللت: »پس از بازي با ذوب آهن و صعود آسيايي استقالل بود 
که هواداران آبي ها به قهرماني در آسيا اميدوار شدند. ستاره هاي اين 
تيم در زمين حرف مي زدند، شايد مي شد روي قهرماني در آسيا با آنها 
حساب باز کرد، اما تعلل مسئوالن سابق استقالل در حفظ ستاره ها با 
توجه به باال رفتن دالر و درخواست پول بيشتر بازيکنان کليدي يا هر 

دليل ديگري به يک باره شاکله اصلي استقالل فرو ريخت. 
شللفر شللرط کرده بود سللتاره هايش براي فصل جديد بايد بمانند، 
اما شللرطش که اجرا نشللد هيچ، خودش هم حرفي نزد. او اعتراضي 
نکرد تا تيم خالي از ستاره اش اين روزها با اسللتقاللي که بايد فاصله 
زيادي داشللته باشللد. آبي ها نه تيام را حفظ کردند و نلله جپاروف را. 
آنها نه توانسللتند مانع رفتن ابراهيمي شللوند و نه هواي لژيونر شدن 
را از سر حسلليني بپرانند. استقالل حتي نتوانسللت نورافکن جوان را 
هم حفظ کند تا آن رفتن ها و اين خالي شللدن ها بزرگ ترين ضربه را 
به تيمي بزند که اين روزها سللتاره بزرگ ندارد. تيمي که با از دست 
دادن ستاره هاي بزرگش ستاره مي خواست، اما جانشين ها يا مصدوم 
 بودند يا نيمکت نشللين، جانشللين هاي خارجي که از طريق اينسللتا 
و coming soon هاي تکراري باالخره توانستند با جو فضاي مجازي 

خود را به استقالل برسانند. 
استقالل با از دست دادن ستاره هاي کليدي فصل قبلش ديگر استقالل 
آماده فصل قبل نبود و روند سللرد و تلخي را براي هوادارانش در پيش 
گرفت. نکته قابل تأمل تر اينکه سللتاره هايش هم ديگر ستاره نبودند، 
نه تيام براي عجمان گلزن اول شللد و نه جباروف در ژيتسللو توانست 
حرفي براي گفتن داشته باشد. نه نورافکن بازيکن ثابت شارلوا شد و نه 
ابراهيمي در االهلي ستاره بودن را تکرار کرد. شايد بتوان گفت از اين 
جمع تنها سيدمجيد حسيني سربلند بود و بقيه نفرات پس از جدايي 
از استقالل کمتر روزهاي خوشي را تجربه کردند، همانطور که روزهاي 

خوش استقالل هم بدون آنها کمتر تکرار شد. 
به هر حال امروز صحبللت از آمدن  بعد از خروج ستاره هاسللت. امروز 
شنيده مي شود شايد تيام، جباروف و نورافکن و حتي ابراهيمي برگردند. 
آمدن هايي که شايد در حد شايعه و شايد هم واقعيت باشد، اما سؤال اين 
است که اين نفرات مي توانند همان ستاره هاي سابق باشند يا بعد از افت 
خروج از استقالل، روزهاي بد ناکامي شان را هم قرار است با خود به اين 
تيم برگردانند؟آيا مي توان اميدوار بود که استقالل دوباره با بازگشت آنها 

استقالل شود و ستاره هاي رو به افول هم دوباره بدرخشند؟ 
شللايد هم حداقل اين نفرات بهتللر از الحاجي گللرو و نيوماير و همان 
يکي، دو بازيکني که قرار بود جانشين سللتاره ها شوند، اما به نيمکت 
و کلينيک چسللبيده اند، باشند. مسللئله امروز اين است که استقالل 
درگير سردرگمي هاي بزرگي شده که مي خواهد از آن عبور کند، عبور 
براي رسيدن به روزهايي که هم مسئوالنش مي خواهند و هم هواداران 

منتظرش هستند. 

ورزش قهرماني براي هر کشوري ارزش افزوده است
مقام معظم رهبري در ديدار مدال آوران بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا:

ايران – ترينيداد و توباگو، امشب ساعت 18
مصاف با حريف تکراري در روزهاي پرحاشيه 

اگر به دنبال تماشاي مس�ابقه تيم ملي فوتبال کش�ورمان با يك 
حري�ف نام�دار هس�تيد، مي توانيد با خي�ال راحت عص�ر امروز 
اس�تراحت کنيد، اما اگر دلتان براي تماش�اي کرش و شاگردانش 
تنگ ش�ده مي توانيد از س�اعت 18 امروز تماش�اگر بازي ايران با 
حريفي از امريکاي مرکزي  باشيد، تيمي به نام ترينيداد و توباگو 
که سومين حريف تيم ملي در راه آماده سازي جام ملت هاست. يك 
تيم گمنام مانند اکثر حريفان تدارکاتي فوتبال در سال هاي اخير 
تا باز هم حس�رت يك بازي بزرگ به دل ه�واداران فوتبال بماند!

کمتر از دو ماه تا جام ملت ها باقي مانده، مسابقاتي که چهار دهه است فوتبال 
ايران در رؤياي تکرار قهرماني است، اما هر دوره که مي رسد با تمام اميدهايي 
که وجود دارد باز هم دست کاپيتان تيم ملي کشورمان به جام نمي رسد تا 
همچنان اين انتظار ادامه داشته باشد. اين بار هم در حالي اين روزها کرش و 
شاگردانش در کمپ شماره 2 تيم ملي براي جام ملت ها آماده مي شوند که 
اميدها پس از نمايش قابل قبول در جام جهاني براي تحقق رؤيا در امارات باال 
گرفته و عصر امروز در يکي از بازي هاي تدارکاتي در راه جام ملت ها، کرش 
قرار است شاگردانش را مقابل ترينيداد و توباگو راهي ميدان کند، تيمي که 
سومين حريف کشورمان در راه آماده سازي براي قهرماني آسيا پس از بازي 

با ازبکستان و بوليوي است. 
   به دنبال هت تريك تدارکاتي 

کرش در حالي شاگردانش را براي مصاف با ترينيداد و توباگو آماده مي کند 
که مانند هميشه باز هم حاشلليه هاي اطراف تيم ملي بر متن اين مسابقه 
سايه انداخته، طوري که گويا اگر تيم ملي اردويی برپا نکند و حاشيه نداشته 
باشد، روز سرمربي پرتغالي و ملي پوشان شب نمي شود. مانند اين روزها که 
در آستانه سومين اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال براي حضور در جام 
ملت ها، ماجراي اعتراض کادر فني و بازيکنان به پرداخت نشللدن پاداش و 
بي توجهي وزارت ورزش که سبب شده تا آنها خودشان را ممنوع المصاحبه 
کنند، پررنگ تر از هر خبر ديگري است. آن سو هم مهدي تاج در ميانه راه رفتن 
و ماندن به دليل اجرايي شدن قانون منع به کارگيري بازنشستگان، اميدش به 
فشار فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا با چماق تعليق است تا رويارويي امروز 
تيم ملي فوتبال با ترينيداد و توباگو در يکي از پرحاشيه ترين روزهاي فوتبال 
ايران اتفاق بيفتد.  با اين حال کرش که در دو بازي قبلي تدارکاتي تيمش برابر 
ازبکستان يک بر صفر و مقابل بوليوي 2 بر يک به پيروزي رسيده، با وجود 
تمام حاشيه ها به دنبال سللومين برد خود در راه جام ملت ها، اين بار مقابل 

ترينيداد و توباگو است. 
  مالقات دوباره بعد از 4 سال

مسابقه عصر امروز دومين رويارويي ايران و ترينيداد و توباگو است. يکي از 
همان حريفان تکراري و گمنام که در سال هاي حضور کرش در کشورمان در 
برنامه تدارکاتي تيم ملي فوتبال بازي با آنها تکرار شده است. سال 93 و قبل از 
جام جهاني 2014 برزيل بود که تيم ملي کشورمان که در اتريش اردو زده بود 
به مصاف ترينيداد و توباگو رفت و توانست حريفش را با دو گل رضا قوچان نژاد 
و احسان حاج صفي شکست دهد و حاال پس از چهار سال، ايران و ترينيداد و 
توباگو قرار است امشب در ورزشگاه آزادي روبه روي هم قرار بگيرند. همچنين 
اين هفدهمين مسابقه تيم ملي ايران در طول تاريخ مقابل تيم هاي منطقه 
امريکاي مرکزي و شمالي موسوم به کونکاکاف خواهد بود و در 1۷ بازي قبلي 

9 برد، چهار مساوي و چهار باخت رقم خورده است. 
  هموطنان مهاجم منچستر در تهران

شايد تنها چيزي که با شنيدن نام ترينيداد و توباگو براي هواداران فوتبال 
کشورمان تداعي شود، نام دوايت يورک مهاجم سيه چرده منچستريونايتد 
در دهه 90 ميالدي باشد. مهاجم ترينيداد و توباگويي که با اندي کول، خط 
حمله ترسناکي را در تيم فرگوسن در اولدترافورد تشکيل داده بودند. حاال 
هموطنان يورک که اين روزها دوران بازنشستگي اش را سپري مي کند، به 

تهران آمده اند تا حريف تدارکاتي تيم کشورمان باشند. 
جنگ آوران سوکا )لقب تيم ملي فوتبال ترينيداد و توباگو ( که در جديدترين 
رده بندي فيفا در رده 99 قرار دارند، در هشت بازي آخر رسمي و دوستانه  نشان 
متحمل دو شکست مقابل مکزيک و پاناما شده اند و امريکا، امارات و گوادلوپ را 
شکست داده اند و در تقابل با گينه- گرانادا و مارتينيک به تساوي رسيده اند. 
ترينيداد و توباگو در حالي مقابل ايران قرار مي گيرد که بيشتر بازيکنان اين تيم 
لژيونر هستند که معروف ترين شان در تيم هايي چون دارمشتات آلمان و برخي 
ديگر هم در ليگ ام ال اس امريکا حضور دارند. همچنين در ليست اين تيم 
چند بازيکن از ليگ عربستان هم ديده مي شود! جووين جونز خطرناک ترين 

بازيکن تيم است که بهترين گلزن تيم نيز به حساب مي آيد. 

سعید احمدیان

به قانون احترام بگذارند و بروند!
در حالي کنفدراسلليون فوتبال آسلليا در 
بيانيه اي تند نسبت به کنار گذاشته شدن 
مهدي تاج از رياسللت فدراسيون فوتبال 
واکنش نشللان داده و بحث تعليق فوتبال 
ايران را بلله بهانه اجللراي قانللون منع به 
کارگيري بازنشسللتگان پيش کشيده که 
اصطالحاً به قوانيني که در مجلس تصويب 
و تأييد مي شود، قوانين »مادر« مي گويند. 
فيفا يا کنفدراسيون فوتبال آسيا نمي تواند 
در اين قوانين دخالت کند. فيفا فقط مي تواند 
در بخش قوانين فوتبالي پيگير باشد، نه قوانين بخش عمومي کشورها. در 
کنفدراسيون فوتبال آسيا هم آقاي شيخ سلمان اشتباه فرموده اند! فوتبال 
براي اجراي قانون »مادر« تعليق نمي شللود. متأسفانه اين مسئله دکان 
دونبشي است که بعضي ها مي خواهند از آن سوءاستفاده کنند. با توجه 
به قانون مسئوالن فدراسيون فوتبال بايد از سمت خود کنار بروند. اينکه 
فيفا و اي اف سي تأکيد دارند که اين کار خالف اساسنامه است، پذيرفتني 
نيست. آيا اگر فيفا تصويب کند که رئيس فدراسيون فوتبال مي تواند چراغ 
قرمز را رد کند بايد اجازه بدهيم اين اتفاق بيفتد!؟ اگر فيفا تصويب کند که 
رئيس فدراسيون فوتبال نبايد ماليات بدهد بايد اين قانون را قبول کنيم؟ 
اگر اينطور بود که کميته اخالق فيفا به اتهام فساد، اعضاي زيادي از اين 
نهاد را نمي گرفت. مگر مي شود قوانين کشور در همه جا عملي و اجرا شود، 
ولي فدراسيون فوتبال يک جزيره جدا باشد. در بخش دولتي و عمومي اگر 
يک قانون در کشوري مصوب شود، همه بايد به آن تن بدهند. از فدراسيون 
فوتبال يک سللؤال دارم، آيا باشللگاهداري دولتي، قانوني و طبق قوانين 
فيفاست، چرا صداي فيفا در اين بخش درنمي آيد؟ امير حاج رضايي که 
هميشه جزو محترم ترين مربيان و کارشناسان فوتبال ايران بوده، توصيه 
جالبي داشت و گفت که از مهدي تاج خواهش مي کنم فدراسيون فوتبال 
را رها کند و برود. من هم همين توصيه را به تاج دارم و اين زيباترين حرف 

براي رئيس فدراسيون فوتبال است. 

اولين برنز فرنگي  در اميدهاي جهان
مسابقات کشتي فرنگي قهرماني زير 23 سال جهان در روماني با کسب 
يک مدال برنز براي کشورمان  پيگيری شد. تنها  مدال برنز ايران در پنج 
وزن اول اين رقابت ها را علي اکبر يوسفي در وزن 130 کيلوگرم به دست 
آورد. يوسللفي در ديدار رده بندي با برتري مقابل کشتي گير فنالندي 

موفق به کسب مدال برنز شد.

امروز هفته چهارم ليگ برتر بسکتبال
هفته چهارم ليگ برتر بسللکتبال در حالي امروز برگزار مي شود که از 
چهار مسابقه، سه بازي در سللالن آزادي انجام مي شود. به اين ترتيب 
شيميدر از ساعت 15 به مصاف ذوب آهن مي رود. از ساعت 1۷ نيروي 
زميني مقابل نفت آبادان قرار مي گيرد و سومين بازي سالن آزادي را 
تيم هاي پگاه تهران و شهرداري گرگان از ساعت 19 انجام مي دهند. 
تنها ديدار خارج از تهللران را هم رعد پدافند اهواز و پتروشلليمي در 

دزفول برگزار مي کنند. 

مقصودلو و خادم الشريعه در ليگ چين
دو استاد بزرگ شللطرنج ايران به ليگ شللطرنج چين دعوت شده اند. 
پرهام مقصودلو و سارا سادات خادم الشللريعه در اوايل آذرماه در يکي 
از تيم هاي کشور چين مسابقه مي دهند. در حال حاضر شطرنج بازان 
کشورمان براي يک هفته به مسابقات ليگ چين دعوت شده اند و طي 
اين يک هفته چهار بازي خواهند داشللت که به ازاي هر مسابقه مبلغ 

۷00 دالر دريافت مي کنند. 

الله هاي نارنجي در 
اشرف رامين

    ليگ ملت ها 
بازي سرنوشت ساز 
ميزبان تيللم ملي 
فرانسه هستند. بازي هاي ليگ ملت هاي اروپا امشب 
از سللر گرفته مي شللود و در يکي از حساس ترين 
ديدارها کرواسي به مصاف اسپانيا مي رود. دو تيم در 
شرايطي رودرروي هم قرار مي گيرند که تيم ميزبان 
عملکرد ضعيفي در اين رقابت ها داشللته اسللت. 
ماتادورها از سلله بللازي قبلي خود شللش امتياز 
اندوخته اند و صدرنشين گروه چهارم هستند. تيم 

لوئيز انريکه بازي قبلي خود در مقابل انگليس را با 
شکست پشت سر گذاشته  و در صورتي که بتواند 
کروات ها را مغلوب کنللد خيالش از بابت صعود به 
مرحله بعد راحت مي شود. سرمربي اسپانيا بار ديگر 

آلبا را به تيم ملي فراخوانده تا به نوعي خون تازه اي 
به رگ هللاي تيمش تزريق کنللد. انريکه به خاطر 
اختالف شخصي در دو بازي قبلي اين بازيکن را به 
تيم دعوت نکرده بود. در ديگر بازي امشب در گروه 

دوم بلژيک و ايسلند مقابل هم صف آرايي مي کنند. 
فردا شب نيز تيم ملي هلند در خانه پذيراي فرانسه 
است. خروس ها صدرنشين هستند و نارنجي پوشان 
هم تنها سه امتياز دارند و در رده دوم قرار گرفته اند. 
رونالد کومان بايد براي سروسامان دادن به اوضاع 
تيمللش بهترين ترکيللب را راهي ميللدان کند تا 
هلندي ها با حضور هواداران خود بهترين نتيجه را 
کسب کنند. با اينکه فرانسوي ها صدرنشين گروه 
اول هسللتند، اما مصدوميت پوگبا و مارسيال کار 
دشان را سخت کرده است. البته شاگردان دشان با 
کسب يک تساوي نيز مي توانند همچنان صدرنشين 
گروه خود باقي بمانند. امباپه با گلزني هاي پي در پي 
خود به ستاره اصلي فرانسه تبديل شده تا جايي که 
ديديه دشللان از او به عنوان کليدي ترين بازيکن 

تيمش ياد کرد. 

جنگ الله ها و خروس ها 
در روتردام
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عذرخواهي انصاري از هواداران سرخ
اتفاق نادري اسللت در فوتبال ايران که بازيکني بعللد از مصدوميت از 
هواداران تيمش عذرخواهي کند، اما وقتي نام محمد انصاري بازيکن 
بااخالق و مقيد پرسپوليس در ميان باشد، آن وقت مي توان اين انتظار را 
حتي از فوتباليست هاي ايران هم داشت. انصاري در جريان بازي فينال 
ليگ قهرمانان آسيا با آسيب ديدگي شللديد روبه رو شد و ادامه فصل 
را از دست داد. او با انتشللار پيامي در صفحه اجتماعي خود در اقدامي 
قابل تحسين براي هواداران پرسپوليس نوشته است: »بابت قصورهاي 
احتمالي عذر مي خواهم و از همه خوبي ها و مهرباني هاي شللما تشکر 
مي کنم. اميدوارم با دعاي خير شللما هرچه زودتر عصاي خود را براي 
باال بردن پرچم افتخار کشور عزيزمان در ميادين بين المللي و شادي 

دل شما کنار بگذارم.«

امير عابديني

 رئيس اسبق فدراسيون فوتبال

 نماي نزديك

جانبازي که به آرزويش رسيد
مدال هايم تقديم به رهبرم

    شيوا نوروزی
جانبللاز و آزاده دفللاع مقدس و 
قهرمان بازي هاي پاراآسلليايي 
2018 ديروز پس از سللال ها به 
آرزويش رسيد و پس از مالقات با 
مقام معظم رهبري، مدال هايش 
را به ايشللان تقديم کرد. مهدي 

عليزاده در جاکارتا در رشته پرتاب نيزه مدال 
طال را به گردن آويخت و در پرتاب وزنه نيز برنز 
گرفت. جانباز ۷0 درصد جنگ تحميلي از جمله 
نفرات حاضر در ديدار صميمانه با مقام معظم 
رهبري بود، ورزشکار آزاده اي که به عنوان يکي 
از نمايندگان کاروان خودباوري و اميد در اين 
مراسم سخن گفت و سپس هر دو مدالش را به 
رهبر انقالب پيشکش کرد. قهرمان دووميداني 
کشورمان در گفت وگو با »جوان« با شور خاصي 
از اين ديدار معنوي صحبت کرد: »اولين بار بود 
که ايشان را مي ديدم. باور کنيد فضاي عجيبي 
بود و انگار همه وجودم را براي اين ديدار آماده 
کرده بودم. قبل از ديدار بللا رهبر انقالب زمان 
برايم به کندي سپري مي شد و از آنجا که قرار 

بود به عنوان نماينده ورزشکاران 
در حضور ايشللان صحبت کنم، 
هيجللان عجيبي داشللتم. مدام 
نگران اين بودم کلله نتوانم حق 
مطلب را ادا کنم، ولللي با ديدار 
ايشللان همه چيز تغيير کرد و با 
خيال راحت صحبت هايم را بيان 
کردم.« عليزاده در ادامه به يک نکته جالب نيز 
اشاره کرد: »پس از اينکه عملکرد ورزشکاران را 
تشريح کردم، به گزافه گويي جان بولتون معاون 
ترامپ مبني بر اينکه امريللکا اجازه نمي دهد 
جشن 40 سالگي انقالب را بگيريم، اشاره کردم 
که حضرت آقا بالفاصله فرمودند غلط مي کنند«. 
جانباز سرافراز کشورمان رهنمودهاي رهبري 
را روحيه بخللش خواند و در خصللوص اهداي 
مدالش گفت: »ايشان به همه مباحث ورزش 
اشراف داشتند و ورزش را وسيله اي براي فتح 
باالترين قله ها دانستند. من هم که از مدت ها 
قبل تصميمم را گرفته بودم، هر دو مدالم را به 
مقام معظم رهبري تقديم کردم و به ايشان گفتم 

ما همان بچه هاي قديم هستيم.«

رئال تا 2021 با سوالري
سانتياگو سوالري به عنوان سرمربي جديد        چهره 
رئال مادريللد انتخللاب شللد. همانطور که 
پيش بيني مي شد جانشللين لوپتگي با عملکرد درخشاني که در چهار 

بازي از خود نشان داد، سران رئال را مجاب کرد تا قراردادي بلندمدت 
و تا سال 2021 با او امضا کنند. سرمربي پيشين قوهاي سفيد تنها 

پس از چهار ماه و بعد از شکست در ال کالسيکو با حکم اخراجش 
مواجه شد تا سوالري مربي موقت تيم شود. تيم تحت هدايت 
سوالري چهار پيروزي متوالي را با 15 گل زده و تنها دو گل 
خورده پشللت سر گذاشللته  و همين مسللئله رضايت خاطر 
هواداران را به همراه داشته است. با اينکه گزينه هاي زيادي 
روي ميز فلورينتو پرز  بود، اما رئيس باشگاه رئال مي دانست 
در شللرايط فعلي سللوالري بهترين گزينه براي تيم اسللت. 
سللرمربي جديد اين فرصت را دارد تا سروسللاماني به اوضاع 

مادريدي ها در الليگا بدهد و تيمي قللوي براي ليگ قهرمانان 
بسازد. رئالي ها در فصل گذشللته اروپا سومين قهرماني متوالي 

خود را جشن گرفتند. 

آقاي حاشيه شاگرد آقاي خاص مي شود
اسطوره پرحاشيه         بازتاب
فوتبللال آرژانتين 
تصميم گرفته در کالس مربيگري آقاي خاص 

شللرکت کند. ديگللو مارادونا که 
همواره با رفتللار و اظهارنظرهاي 
عجيب خود سللوژه رسللانه هاي 
جهللان مي شللود، اين بللار در 
مصاحبلله اش خبللر جالبي را 
رسللانه اي کللرد؛ شللرکت در 
خللوزه  مربيگللري  کالس 
مورينيو!  مارادونا که هدايت تيم 
دوردوراس مکزيللک را برعهده 
دارد بلله اين نتيجه رسلليده که 

مورينيو بهترين مربي جهان است: »به عنوان 
يک مربي هنوز جاي زيادي بللراي يادگيري 
دارم. به همين خاطر فکر مي کنم يک هفته  بايد 
به منچستر بروم تا از نزديک شاهد تمرينات تيم 

مورينيو باشم و از او سؤاالت زيادي بپرسم. بدون 
شک او بهترين سرمربي اسللت. مورينيو بهتر از 
گوارديوالست. پپ ادامه  دهنده راه يوهان کرايوف 

است. بارها به اين موضوع اشاره کردم. گوارديوال 
تيکي تاکا را کشللف نکرد. تيکي تللاکا متعلق به 
کرايوف اسللت. اکنون پپ تنهللا بازيکنان مورد 

نظرش را انتخاب مي کند.«


