
حي������ه  و ر
محافظه کاران���ه 
ن   بيا مر س����ر
اس�تقالل  مهاجم�ان  چارچوب نشناس�ي  و 
ضعي���ف  نتاي���ج  در  پرس���پوليس  و 
س�رخابي ها در آس�يا تأثيرگ�ذار ب�وده اس�ت.

ليگ قهرمانان آسيا در فصل جديد به کام نمايندگان 
ايران نيست. دو هفته از آغاز مرحله گروهي گذشته 
و عملکرد اس��تقالل و پرس��پوليس تا اينجاي کار 
نااميدکننده بوده و تنها ذوب آهن است که بهترين 
نتيجه را در بين تيم هاي ايراني در آسيا گرفته است. 
شروع ضعيف تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان در 
شرايطي است که فصل پيش يک پاي فينال آسيا 
يک تيم ايراني بود، هرچند که با گذشت دو هفته 
از ليگ قهرمانان نمي توان درباره کارنامه نمايندگان 
کشورمان قضاوت کرد، اما به نظر مي رسد با تداوم 
چنين نتايجي سرخابي ها کار سختي براي صعود از 

گروهشان خواهند داشت. 
    ذوب باالتر از سرخابي ها

استقالل و پرسپوليس گويا از روي دست هم کپي 
کرده اند. هر کدام با يک شکست و يک مساوي در 
دو هفته گذشته از ليگ قهرمانان آسيا هوادارانشان را 
نااميد کرده اند. استقالل هفته اول به الدحيل باخت و 
در هفته دوم هم در تهران برابر العين امارات راهي به 
پيروزي پيدا نکرد و به تساوي رضايت داد تا شفر تنها 
با يک امتياز، شرايط سختي در ادامه کار تيمش در 

آسيا در پيش داشته باشد. پرسپوليس هم به عنوان 
نايب قهرمان ليگ قهرمان��ان در فصل جديد دور از 
انتظار ظاهر شده است. ش��اگردان برانکو در بازي 
اول شان در تهران برابر پاختاکور ازبکستان به تساوي 
رسيدند و در بازي دوم هم به السد باختند تا تنها با 
يک امتياز براي تکرار موفقيت هاي فصل پيش شان 

کار سختي پيش رو داشته باشند.
 در اين بين ذوب آهن تنها تيم موفق کشورمان در 
ليگ قهرمانان بوده، تيمي که برخالف استقالل و 
پرسپوليس کمتر کسي رويشان حساب باز مي کرد. 
شاگردان منصوريان اما از همان ابتداي کار فوق العاده 
آغاز کردند و پس از دو برد در مرحله پلي آف راهي 
مرحله گروهي شدند. مرحله اي که موفقيت هايشان 
ادامه پيدا کرد. آنها هر چند در اصفهان در هفته اول 
برابر الزورای عراق به تساوي رسيدند، اما در هفته 
دوم النصر عربستان را شکست دادند تا با 4 امتياز از 
دو مسابقه موفق ترين نماينده ايران در آسيا تا پايان 

هفته دوم ليگ قهرمانان باشند.
   تفاوت 180 درجه اي در ليگ و آسيا

با اين شرايط استقالل و پرسپوليس تا پايان هفته 
دوم نتوانسته اند در آسيا انتظارات را برآورده کنند، آن 
هم تيم هايي که در ليگ داخلي جزو تيم هاي باالی 
جدولي هستند. پرسپوليس صدرنشين ليگ است و 
استقالل تيم سوم، اما در ليگ قهرمانان قرمزها با يک 
امتياز تيم آخر جدول گروه D هستند و آبي ها هم 
با همان يک امتياز در قعر جدول گروه C قرار دارند. 

ذوب آهن که در ليگ ايران وضعيت خوبي ندارد و در 
رده های پايين جدول ليگ برتر قرار گرفته، اما در 
آسيا با 4 امتياز در رده دوم گروه A ليگ قهرمانان 

ايستاده است.
ش��ايد در نگاه اول خيلي از نظرها به سمت داوري 
برگردد، به خصوص که هواداران دو تيم مي گويند 
سوت هاي اشتباه در بازي هاي استقالل و پرسپوليس 
مقابل حريفان ش��ان در هفته دوم در نتيجه بازي  
تأثيرگذار بوده؛ اس��تقاللي ها يک پنالتي واضح و 
آشکار را مقابل السد طلبکار هستند و پرسپوليسي ها 
هم مي گويند گل السد در ش��رايط آفسايد به ثمر 

رسيده است.
   ضربه از تاکتيک محافظه کارانه

اشتباهات داوري هرچند در روند مسابقات مي تواند 
تأثيرگذار باش��د، اما داليل ناکامي سرخابي ها در 
آغاز لي��گ قهرمانان را بايد در مس��ائل ديگري نيز 
جست وجو کرد، به خصوص که نمايندگان کشورمان 
در ليگ قهرمانان آسيا سال هاست که با سوت هاي 
بحث برانگيز و در مواقعي شائبه برانگيز درگير هستند. 
در چنين شرايطي نمي توان همه چيز را به گردن 
داوران انداخت. تفکرات شفر و برانکو در هفته هاي 
آغاز ليگ قهرمانان، يکي از مهم ترين مواردي است 

که در کسب نتايج تأثيرگذار بوده است.
 قرمزها در حالي مقابل السد نتيجه را واگذار کردند که 
برانکو با توجه به قدرت السد، تيمش را با يک ترکيب 
محافظه کارانه راهي ميدان کرده بود. اين تاکتيک 

تدافعي سبب شده بود قرمزها روي ضدحمله ها براي 
رسيدن به گل برنامه باز کنند. بازي محافظه کارانه 
پرسپوليسی ها هم سبب ش��د با عقب بازي کردن 
شاگردان برانکو، السد کار س��ختي براي زير فشار 
گذاش��تن اين تيم نداشته باش��د. تفکرات دفاعي 
دامن استقالل را هم در ليگ قهرمانان گرفته است. 
استقالل هرچند در بازي مقابل السد با يک ترکيب 
هجومي به ميدان رفت، اما پ��س از زدن يک گل، 
شفر با تعويض منش��ا و آوردن طارق همام تيمش 
را دفاعي تر کرد تا نتيجه بازي را حفظ کند. العين 
در شرايطي به گل مساوي رسيد که آبي ها عقب تر 
بازي مي کردند. به نظر مي رسد با چنين شرايطي 
سرمربيان سرخابي ها براي موفقيت در آسيا به کمي 
شجاعت بيشتر و خارج شدن از پيله تدافعي مقابل 

حريفانشان احتياج دارند.
عالوه بر اين نمي توان نق��ش مهاجمان و بازيکنان 
گل نزن استقالل و پرس��پوليس را در دو هفته اول 
ناديده گرفت. هم اس��تقالل و هم پرسپوليس در 
همين بازي آخرش��ان مقابل العين و الس��د روي 
ضدحمله ها چندين بار صاحب موقعيت هاي خوب 
گلزني شدند، اما بي دقتي در زدن ضربات آخر سبب 
ش��د موقعيت ها هدر برود. مسئله اي که مي طلبد 
شفر و برانکو تمرينات ويژه اي را براي مهاجمانشان 
در زدن ضربات آخر در نظر بگيرن��د تا مانند امروز 
هواداران دو تيم حس��رت فرصت ها و امتيازهاي از 

دست رفته را نخورند. 

قربانیان ضعف مدیریت ! 
داستان تکراری ناداوری ها از همان هفته اول رقابت های ليگ قهرمانان آسيا 
يقه نماينده های ايران را گرفت. ناداوری هايی که بيم آن می رود در اين دوره 
از رقابت ها خيلی زود پرونده تيم های ايرانی را مختومه اعالم کنند. نگرانی 
که نمی تواند بی مورد باشد، وقتی پرسپوليس 4 امتياز را به دليل دريافت 
دو گل آفسايد در دو بازی پشت سر هم از دست می دهد. تمام اشتباهات 
داوری اما تنها به چشم بستن روی دو گل آفسايدی که پاختاکور و السد 
وارد دروازه پرسپوليس کردند، برنمی گردد. سوت های اشتباه در ديدارهای 
نماينده های ايران، چشم بستن بر پنالتی که می توانست دروازه العين را 
در بازی با اس��تقالل بازکند و تصميمات نادرستی که تأثير مستقيمی 
روی عملکرد نماينده های ايران در همين دو هفته داش��ت، گوشه ای از 
دردسرهای داوری در ليگ قهرمانان آسيا برای ايران است. دردسرهايی 
که پيش از اين نيز بارها و بارها در دوره های مختلف يقه نماينده های ايران 
را گرفته و آنها را از ادامه راه محروم کرده است. اشتباهاتی نظير سوت های 
جنجالی و تصميمات سراسر اش��تباه داور مالزيايی که دو سال پيش در 
نيمه های اسفند چشم بر دو پنالتی استقالل بست و موقعيت مشابهی را که 
برای اين تيم رقم خورده بود،  ناديده گرفت تا کارد به استخوان آبی ها برسد. 
حاال هم با شروع پراشتباه داوران در اين دوره از رقابت های ليگ قهرمانان 
بيم آن می رود که اين داستان يک بار ديگر حق نماينده های ايران را ضايع 
کند. حقی که انتظار می رود فدراسيون برای گرفتن آن پا پيش بگذارد. البته 
به نظر می رسد ارسال يک نامه بعد از سه اتفاق عجيب و غيرقابل هضم تنها 

کاری است که از دست فدراسيون برمی آيد!
تأسف، تنها واژه ای است که در فاصله گذشت تنها دو هفته از رقابت های 
ليگ قهرمانان فصل جاری می توان به زبان آورد. تأسف از اتفاقات عجيبی 
که چون تماشاگرانی منضبط و آرام به تماش��ای آن نشسته ايم، چراکه 
مسئله امروز ديگر تنها به سوت های اشتباهی برنمی گردد، بلکه امتيازهای 
مهمی را از حساب نماينده های ايران کم می کند و اين در حالی است که 
فدراسيون برابر آن س��کوت اختيار کرده است. مسئله قدرت نمايی تيم 
های عربی حاشيه خليج هميشه فارس، به خصوص سعودی هاست که گويا 
رؤسای فدراسيون قصد ندارند برابر آن قدعلم کنند تا داستان آن مشابه 

بازی در زمين بی طرف به ضرر ايران و نماينده هايش تمام شود. 
فدراس��يون بعد از بازی های هفته دوم و اش��تباهات بحث برانگيز ديدار 
پرسپوليس – السد و همچنين استقالل- العين نامه ای به کنفدراسيون 
فوتبال آس��يا می زند و مراتب اعتراض خود را اعالم می کند. نامه ای که 
البته خيلی قبل تر و بعد از ناداوری بازی ب��ا پاختاکور که 2 امتياز مهم را 
از پرسپوليس گرفت، بايد زده  می ش��د يا آن زمان که البی سعودی ها به 
سادگی هرچه تمام تر داور بازی استقالل با الهالل را تغيير داد و آب هم 
از آب تکان نخورد. جالب تر از رفتار خصمانه عربس��تانی ها، اما س��کوت 
فدراسيون در اين زمينه است و توجيه جالب توجه کميته داوران که سعی 
دارد اينطور به افکار عمومی بقبوالند که اين تغييرات به دليل اشتباهات 
فاحشی است که در بازی پرسپوليس- پاختاکور رخ داده که در اين صورت 
بايد باور کرد سعودی ها گامی مثبت برای نماينده آبی پوش ايران برداشتند 
و از بيم آنکه استقالل هم مانند پرسپوليس قربانی داوری شود، درصدد 

تغيير کادر داوری بازی با آبی پوشان برآمده اند! 
حال آنکه بدون ترديد اتفاقات رخ داده، چه در  جريان بازی های برگزار شده 
و چه در خصوص بازی آتی استقالل همه و همه نشان از ضعف فدراسيون 
فوتبال در داشتن کرسی ها و مسئوليت در فيفا و AFC دارد. ضعفی که 
طی سال های گذشته باعث شده سعودی ها به ناحق بازی با نماينده های 
ايران را در کشوری ثالث برگزار کنند و حاال هم وقيحانه تر از قبل، بار ديگر 
پا را از گليم خود درازتر کرده اند و داور بازی ها را مطابق با سليقه خود تغيير 
می دهند و فدراسيون فوتبال ايران هم به جای اعتراض در اين خصوص 
درصدد توجيه آن برمی آيد يا سکوت اختيار می کند. در اين شرايط چطور 
می توان انتظار داشت که نماينده های ايران بتوانند از مرحله گروهی صعود 
کنند و مثل سال گذش��ته خود را تا فينال اين رقابت ها بکشانند، وقتی 
هيچ گونه حمايتی در قبال رفتارهای خصمانه سعودی ها از آنها نمی شود!

دنيا حيدري

ترسیدن و البته گل نزدن! 
 نقدي بر نتايج ضعيف استقالل و پرسپوليس در ليگ قهرمانان

قطبي به قلعه نویي رسید
هفته بيس��ت و دوم ليگ برتر فوتبال با انجام چهار ب��ازي در روزهاي 
پنج شنبه و جمعه آغاز مي ش��ود. در مهم ترين مسابقه امروز ليگ برتر 
تراکتورسازي در تبريز ميزبان پديده است. تراکتوری ها در هفته هاي 
اخير با ليکنز بلژيکي فوق العاده نتيج��ه گرفته اند و پس از پيروزي در 
مصاف با استقالل و سپاهان، امروز مقابل پديده، يکي ديگر از رقيبانشان 
در راه قهرماني قرار مي گيرند. دو تيمي که در جدول رده بندي همسايه 
هم هس��تند. تراکتور با 40 امتياز در رده چهارم ايستاده و پديده نيز با 
39 امتياز رده پنجم را در اختيار دارد. مسابقه امروز مي تواند براي دو 
تيم حکم يک بازي 6 امتيازي را داشته باشد. پديده برخالف تراکتور 
در هفته هاي اخير روند پرفراز و نش��يبي را تجربه کرده و ش��اگردان 
گل محمدي که در فصل جاري حتي به صدر جدول هم رسيده بودند با 

نتايج شان در چند بازي اخير به رده پنجم سقوط کرده اند.
در ديگر بازي امروز هم نفت مسجدسليمان ميزبان سايپاست.

هفته بيست و دوم ليگ برتر روز جمعه هم با انجام دو بازي ديگر پيگيري 
مي شود. در شهر جم، پارس جنوبي به مصاف ماشين سازي تبريز مي رود 
که مسابقه اين تيم مقابل تراکتور در دربي تبريز در هفته بيست و يکم 
حاش��يه هاي زيادي را به همراه داش��ت. در مهم ترين بازي فردا فوالد 
در اهواز از س��پاهان پذيرايي مي کند، جايي که مصاف انديشه هاي دو 
مربي سابق تيم ملي، يعني قطبي و قلعه نويي مي تواند بر جذابيت هاي 
مس��ابقه بيفزايد. شاگردان قطبي که هفته گذش��ته با شکست مقابل 
سايپا از روند خوب ش��ان فاصله گرفتند، ميزبان سپاهاني هستند که 
براي قهرمان��ي مي جنگد و با 41 امتياز و يک ب��ازي کمتر در رده دوم 

جدول قرار گرفته است.

س��رانجام پس از 
فريدون حسن 

     والیبال
کش و قوس ه��اي 
فراوان، امروز اولين 
بازي فينال رقابت هاي ليگ برتر واليبال بين دو تيم 
سايپا و شهرداري ورامين در سالن 12 هزار نفري 
مجموعه ورزشي آزادي برگزار مي شود. دو تيم عصر 
امروز در حالي مقابل هم ق��رار مي گيرند که طي 
روزهاي گذش��ته جدال تمام عياري با هم بر س��ر 
انتخاب محل برگزاري مسابقه داشتند. از يک طرف 
سايپايي ها مي خواستند بازي را به تبريز ببرند و از 
سوي ديگر وراميني ها با اينکه در مقابل سروصداي 
سايپايي ها سکوت کرده بودند، اما ناگفته پيدا بود که 
از بازي در تهران استقبال مي کنند، چراکه مي توانند 

در هر دو بازي تماشاگران پرشورشان را در کنار خود 
داشته باشند.

با اين حال، اين مباحث حاش��يه اي مي تواند روي 
روند مس��ابقه امروز تأثيرگذار باش��د. رقابت هاي 
ليگ برتر واليبال در فصلي که به پايان آن نزديک 

مي شويم، کم حاشيه نداشته و آخرين آن مربوط 
به بازي نيمه نهايي همين شهرداري ورامين و پيام 
مشهد بود، ديداري که صحنه هاي زشتي را به دنبال 
داشت. اميدواريم در بازي امروز شاهد اين صحنه ها 
نباشيم که البته نقش مربيان و بازيکنان دو تيم در 

اين مسئله انکارناپذير است. ديدار دوم دو تيم هم 
يک شنبه 26 اسفند ماه در س��الن 12 هزار نفری 

آزادی برگزار مي شود.
پيش از اين قرار بود اين مسابقه روز شنبه برگزار 
ش��ود که  همزمانی آن  با ديدار تيم های فوتبال 
استقالل و نساجی موجب ش��د، تغييراتی ايجاد 
و اين ديدار با 24 س��اعت تاخير و روز يک ش��نبه 

برگزار شود.
    بازي رده بندي لغو شد 

با توجه به درخواست تيم های پيام خراسان و کاله 
مازندران مبنی بر اينکه در انجام بازی سوم هيچ گونه 
انگيزه ای وجود ندارد و هزينه های سنگينی برای 
دو تيم دربرخواهد داشت و احتمال صدمه ديدن 
بازيکنان دعوت شده به تيم ملی بسيار زياد است، 
بازي رده بندي ليگ برتر واليبال لغو ش��د. به اين 
ترتيب دو تيم کاله مازندران و پيام خراسان عنوان 
سوم مش��ترک ليگ برتر س��ال 139۷ را کسب 

کردند.

امروز،  راند اول فینال
 لیگ برتر والیبال 
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آغاز به کار زیدان در رئال
عصر ديروز پاشنه هايش را ورکشيد و با سرکشی به کمپ والدبباس و 
بازديد از امکانات بدنسازی و زمين های تمرينی آن، کار خود را رسماً 
در رئال آغاز کرد. دو روز پيش بود که با عقد قراردادی تا 2022 به جای 
سوالری بار ديگر سکان هدايت کهکش��انی ها را به دست گرفت و بعد 
از يک روز تعطيلی تمرينات رئال، روز گذش��ته سوت آغاز دور جديد 
تمرينات رئال را به صدا درآورد. آخرين بار زيزو پيش از س��فر به کيف 
برای برگزاری فينال ليگ قهرمانان، تيمش را در مادريد تمرين داده بود 
و حاال بعد از حدود 10 ماه، سرمربی فرانسوی يک بار ديگر در والدبباس 
حاضر ش��ده و اميدوار به آغاز فصلی جديد و تکرار خاطرات ش��يرين 

گذشته برای هواداران رئال مادريد است.

باالخره کره را هم مي بریم
نايب قهرماني سابريس��ت هاي ايران در جام جهاني شمشيربازي 
ايتاليا يک نتيجه تاريخ��ي و بزرگ بود. با اين حال شکس��ت در 

فينال، آن هم برابر کره جنوبي رقيب سنتي و آسيايي باعث شده تا 
پيمان فخري عزم خود را جزم کند تا مردانش اين حريف چغر 
را هم از پيش رو بردارند. سرمربي تيم ملي کشورمان با اشاره به 
قدرت تيم کره جنوبي و تالش براي پشت سر گذاشتن اين تيم 
مي گويد: »دير يا زود کره جنوبی را هم شکست می دهيم. در 

بخش انفرادی چهار نفر از شمشيربازان برتر دنيا را ورزشکاران 
کره جنوبی تش��کيل می دهند و اين موضوع نشان می دهد 

آنه��ا واقعأ تيم خ��وب و باکيفيتی هس��تند. مطمئن 
باشيد برای کره نيز برنامه داريم و به وقتش آنها 

را هم شکس��ت می دهيم. در دو يا سه مسابقه 
برای آنها دردسرس��از شديم و اين نبود که از 
پيش خودش��ان را مقابل ما برنده بدانند.« 
کسب اين نتيجه باعث ش��ده حاال همه از 
شمش��يربازي توقع موفقيت در المپيک 
را داشته باشند. مس��ئله اي که فخري به 
شدت جلوي آن مي ايس��تد و مي گويد: 
»هنوز صحبت کردن درباره اين مسئله 
زود است. دوست ندارم از االن بار تيم را 
سنگين کنم. دوست ندارم شعار بدهم، 
اما تيم ما واقعاً عالی است و به تک تک 

نفرات تيم ايمان دارم.«

 شیمیدر فاتح جدال ایراني بسکتبال غرب آسیا
ج��دال تمام عيار         بسکتبال 
ايراني رقابت هاي 
بسکتبال غرب آسيا در بغداد را شيميدر به سود 
خود به پايان رس��اند. در ادام��ه رقابت هاي 
بسکتبال قهرماني غرب آسيا سه شنبه شب 
دو تيم پتروش��يمي بندرامام و شيميدر به 
مصاف هم رفتن��د که اين ديدار حس��اس و 
نفس��گير در نهايت ب��ا پي��روزي ۷4 بر ۷3 
شيميدر به پايان رسيد. دو تيم در وقت هاي 
قانوني اين مسابقه در عدد 63 مساوي شدند و 
در وقت هاي اضافه، اين شاگردان محمدرضا 
اسالمي بودند که با حس��اب 11 بر 10 پيروز 

شدند. محمد يوسف وند با تأثيرگذاری 1۸، کسب 
11 امتياز و ثبت 9 ريباند بهترين بازيکن شيميدر 
بود و ارسالن کاظمی هم با تأثيرگذاری 1۸، کسب 
۷ امتياز و ثبت 1۷ ريباند بهترين بازيکن پتروشيمی 
بندر امام بود. پي��ش از اين ش��يميدر تهران تيم 
قلنديای  فلسطين و تيم پتروشيمی بندرامام نيز 
مقابل تيم های الجيش س��وريه و نف��ت بغداد به 
پيروزی رسيده بودند. در ادامه اين مسابقات ديشب 
پتروش��يمي به مصاف قلنديا رفت و ش��يميدر با 
الجيش سوريه ديدار کرد. در آخرين بازي نمايندگان 
کشورمان شيميدر عصر امروز مقابل ميزبان رقابت ها 

نفت عراق قرار مي گيرد.

 آقای پرز،  االن چقدر
 برای رونالدو می دهی؟!

فلورنتينو پرز در اين فصل حتی دو روز خوش هم به چشم نديده است. روز 
خوش او پس از بازگشت زيدان، با درخشش رونالدو به اتمام رسيد. دوشنبه 
شب، بازگشت زيدان فضای متشنج و بحرانی رئال را آرام شد، اما فصلی که 
رئال از ابتدا تا به امروز پشت سر گذاشته، آينه تمام نمای تصميمات اشتباه 
فلورنتينو پرز است. روز خوش آقای رئيس با درخشش رونالدو با پيراهن 
يوونتوس به اتمام رسيد و باز هم اين نکته به او يادآوری شد که اگر تصور 
می کرد زندگی بدون رونالدو آسان است، اشتباه بزرگی مرتکب شده، در 
عوض اين نکته ثابت ش��د که رونالدو راه زندگی بدون رئال را ياد گرفته و 
می تواند بدون نشان کهکشانی هم به زندگی ادامه دهد. تصميمی که پرز 
در تابستان گرفت و رونالدو را تنها با 100 ميليون يورو به رقيبی مستقيم 
همچون يوونتوس واگذار کرد، يک تصميم اشتباه بود. يک هديه باورنکردنی 
به يوونتوس، تيمی که حاال با رونالدو اين شانس را دارد تا پس از سال ها 
قهرمان چمپيونزليگ شود. راس��تی پرز حاال برای جذب دوباره رونالدو 
چقدر هزينه خواهد کرد؟ اين بزرگ ترين اشتباه تابستانی پرز بود. او اشتباه 
اول را زمانی مرتکب شد که با لوپتگی، سرمربی تيم ملی اسپانيا پيش از 
جام جهانی و بدون اطالع فدراسيون قرارداد بست. قراردادی که منجر به 
اخراج لوپتگی، سه روز مانده به جام جهانی شد. اشتباه دوم هم صدور مجوز 
جدايی رونالدو و حساب کردن روی بيل به عنوان جانشين CR۷ بود. شب 
درخشان رونالدو که با ثبت يک هت تريک، اتلتيکو را از ليگ قهرمانان بيرون 
کرد و بازگشتی بی نظير را برای يووه رقم زد، بار ديگر نشان داد که رونالدو 
چه پيوند عاشقانه ای با ليگ قهرمانان دارد، اما اتفاق بدتر از اين هم ممکن 
است رخ دهد؛ اينکه رونالدو با يوونتوس، روز اول ژوئن در مادريد و در فينال 
ليگ قهرمانان حاضر شود. يوونتوس همانطور که رونالدو وعده داده بود، به 
يک چهارم نهايی رسيده و خريد 34 ساله 100ميليونی، همچنان می تواند 

به رؤياپردازی برای فتح ششمين ليگ قهرمانان خود ادامه دهد.

 جشنواره گل من سيتی و آرزوی عجيب پپ
رونالدو: یووه من را 

برای جادوگری به خدمت گرفته است
قدرت نمايی کريس�تيانو رونال�دو راه صعود يوونت�وس را هموار کرد. 
هت تريک ستاره پرتغالی در مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان 
به ح�ذف اتلتيکومادريد مدعی منجر ش�د ت�ا تورينی ه�ا به خريد 
گرانقيمت خود افتخار کنن�د. در بازی ديگر من س�يتی با هفت گل از 
خجالت ش�الکه درآمد و نس�خه اين تيم را در ليگ قهرمانان پيچيد.

   به افتخار کريس
تيمی که به خاطر باخت بازی رفت در آستانه حذف از گردونه رقابت ها قرار 
داشت، به لطف درخشش رونالدو نه تنها حذف نشد، بلکه با زدن سه گل درس 
فراموش نشدنی به اتلتيکو داد. تعداد گل های زده کريس در ليگ قهرمانان 
حاال 123 گل است که به رکورد هشت هت تريک مسی در ليگ قهرمانان 
رسيده است. ضمن اينکه لقب بهترين گلزن ليگ قهرمانان در مراحل حذفی 
نيز به رونالدو )63 گل( اختصاص دارد. عرض اندام اين بازيکن در تورين سوژه 
داغ رسانه های اروپايی بود. نشری اکيپ فرانسه نوشت: »زمانی که از بزرگی 
صحبت می شود، نبايد نام رونالدو را فراموش کرد. عملکرد فوق العاده مهاجم 
پرتغالی باعث شد به تاريخ س��ازی اش در ليگ قهرمانان ادامه دهد.« گازتا 
دالاسپورت ايتاليا نيز به نقش مهم بازيکن پرتغالی در يووه اشاره کرد: »اين 
اتفاق به خاطر حضور رونالدو، مرد 100 ميليون يورويی رخ داد که باعث شد 
نتيجه ای که به نظر غيرقابل جبران بود، جبران شود.« مهاجم اول بانوی پير 
روی ابرها بود. بازيکنی که تفکر بزرگ يوونتوس را عامل موفقيت اين تيم 
ايتاليايی خواند: »بايد يک ش��ب ويژه می ساختيم که ساختيم، نه فقط به 
خاطر گل هايی که به ثمر رساندم، بلکه به خاطر تيم و عملکرد فوق العاده اش. 
اين ذهنيتی است که در چمپيونزليگ به آن نياز داريد و ما در مسير درست 
قرار داريم. اين همان دليلی است که يوونتوس به خاطر آن من را به خدمت 
گرفت؛ برای کمک کردن در اين شب های جادويی. بازی مقابل تيمی مانند 
اتلتيکو واقعاً دشوار است، اما ما هم قوی هستيم و نشان داديم که شايسته 

صعود بوديم.«
   تغييرات مثبت

آلگری از اينکه برای موفقيت مقابل اتلتيکو دست به تغييرات زده است، ابراز 
خوشحالی کرد. سرمربی يووه انگيزه و اشتياق پيروزی را رمز درخشش تيمش 
دانست: »بازی بسيار خوبی را به نمايش گذاشتيم و با شايستگی به دور بعد 
صعود کرديم. برای احيای يووه در اين ديدار چند تغيير داشتم و خوشبختانه 
اين تغييرات جواب داد. بازيکنان يوونتوس شور و اشتياق زيادی برای پيروزی 
داشتند و چنين چيزی را در ديدار رفت نداش��تيم. در حال حاضر ديگر به 
رقابت های سری A فکر می کنيم و بعد از آن دوباره به سراغ ليگ قهرمانان 
می رويم. اين پيروزی ثمره تالش تمام بازيکنان بود، اما رونالدو نشان داد که 

بازيکن بزرگی است. از عملکرد خيره کننده اين بازيکن شگفت زده شدم.«
   مقصر اصلی

سرمربی اتلتيکو خود را مقصر اصلی حذف تيمش ناميد. ديه گو سيمئونه بعد از 
اعتراف به اشتباهاتش، درخشش رونالدو را مسئله ای عادی خواند: »او يکی از 
بهترين بازيکنان جهان است. به همين خاطر هت تريکش در اين ديدار اتفاقی 
عادی بود. موقعيت های گل زيادی نداشتيم. حريف دائماً در محوطه جريمه 
حضور داشت و باعث شد ما تنها دفاع کنيم. يوونتوس از نظر تاکتيکی خيلی 
بهتر بود، به همين خاطر آنها بازی را با پيروزی به پايان رساندند. ما اشتباه های 
زيادی داشتيم و نتوانستيم در خانه حريف خوب بازی کنيم. آنها منسجم تر 

بودند و با شايستگی به دور بعد صعود کردند.«
   عالقه به بايرن

آبی های منچس��تر در مجموع 10 بر 2 ش��الکه را از گردونه رقابت ها کنار 
زدند تا منتظر مشخص شدن حريف شان در دور يک چهارم نهايی باشند. 
پپ گوارديوال که در کنفرانس خبری از بايرن مونيخ به عنوان حريف مورد 
عالقه اش در دور بعدی ياد کرد،VAR  را فناوری مؤثری خواند: »فوق العاده 
بوديم. سريع بازی کرديم و در انتقال ها خوب بوديم. در مجموع توانستيم هفت 
گل به ثمر برسانيم. VAR در اين بازی نقش داشت و در دو صحنه در بازی 
تأثيرگذار بود. بايد تصميمات را کمی سريع تر بگيرند، اما اين فناوری عادالنه 
است. از بودن VAR خشنود هستم و اميدوارم در آينده کمی سريع تر در 
تصميمات عمل کنيم. دوست دارم در مرحله بعد با بايرن مونيخ روبه رو شوم. 
من بخشی از اين باشگاه هستم. مونيخ را دوس��ت دارم، بايرن را نيز دوست 
دارم و دوستان زيادی در آنجا دارم. ضمن اينکه همه تيم های ديگر فهميدند 
که برای صعود به مراحل باالتر ممکن است با کريس رونالدوی خارق العاده 
مواجه شوند. البته شک نکنيد که ما هميشه با اعتماد به نفس، تمام سعی مان 

را خواهيم کرد.«

شیوا نوروزی

آلبرتو مسنو 

 سعید احمديان
    گزارش
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