
بح�ران کم آب�ی، 
دنیا حیدری
   گزارش

سازمان لیگ را بر 
آن داشته تا هفته 
حساس بیست و هفتم  را با همکاری وزارت ورزش، 
باشگاه ها و هیئت های فوتبال تحت عنوان پویش 
مردمی صرفه جویی آب برگزار کند. هفته ای که 
دیدار پرسپولیس – س�پاهان و همچنین فوالد 
اس�تقالل را در خود جای داده است. دیدارهایی 
خالی از تماشاگر که امشب تا حد زیادی می تواند 
تکلی�ف قهرم�ان ای�ن فص�ل را روش�ن کند. 
جنجال های ناش��ی از تصمیم گیری سازمان لیگ 
در خص��وص روش تعیین قهرمان لی��گ در صورت 
هم امتیاز بودن دو تیم هنوز فروکش نکرده که استقالل 
به عنوان اصلی ترین مدعی این فصل از رقابت ها خود 
را مهیای مصاف با فوالد می کند. تنها نماینده فوتبال 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا که بدون متحمل شدن 
باخت به یک هشتم نهایی راه یافته تا انگیزه های زیادی 
برای ادامه رقابت های لیگ داشته باشد، به خصوص 
در مصاف با صدرنش��ینی که در پی تثبیت جایگاه 
خود به دنبال کسب عنوان قهرمانی است. عنوانی که 
دست استقالل سال ها از آن کوتاه بوده و حاال با فرهاد 

مجیدی در چند قدمی آن ایستاده است. 
  4 امتیاز تا قهرمانی 

تساوی در هفته بیست و پنجم کار را برای استقالل 
سخت کرد. هرچند یاران مجیدی از دست رفتن دو 
امتیاز بازی با سپاهان را مقابل شهرخودرو جبران 

کردند تا فاصله شش امتیازی خود با پرسپولیس در 
رده دوم جدول را حفظ کند. با این وجود آبی پوشان 
به چهار امتیاز دیگر برای راحت شدن خیال شان 
بابت قهرمانی در رقابت ه��ای این فصل نیاز دارند 
و مصاف با فوالد و کسب س��ه امتیاز از این حیث 
اهمیت بسیاری برای مجیدی و شاگردانش دارد. 
دیداری که ساعت 19:45 امروز در ورزشگاه خالی 
از جمعیت ش��هدای فوالد اهواز انجام می ش��ود. 
مصافی تمام عی��ار بین دو س��رمربی جوان لیگ 
که یکی به کسب عنوان قهرمانی بعد از سال ها با 
استقالل می اندیشد و آن دیگری به پایین کشیدن 
س��پاهان و تکیه زدن بر جایگاه س��وم جدول. در 
تساوی گرفتن از حریفان آمار دو تیم یکسان است، 
اما تفاوت دو تیم در برد و باخت اس��ت که به ازای 
شش باخت این فصل فوالد، آبی پوشان شش برد 
در کارنامه خود ثبت کرده اند تا همچنان تیم بدون 
باخت لیگ باشند، اما آشکارترین تفاوت شاید در 
خطوط دفاعی و حمله فوالد و استقالل باشد. فوالد 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان متحمل شکست 
نشد و با نمایشی قابل قبول در خط دفاعی تنها دو 
گل در شش بازی دریافت کرد. با این وجود شرایط 
اس��تقالل در رقابت های لیگ تنها با 9 خورده به 
مراتب بهتر از فوالدی هایی اس��ت که 19 مرتبه 
در 26 بازی اخیر دروازه آنها باز ش��ده اس��ت. اما 
مصاف مس��تحکم ترین خط دفاعی لیگ با خط 
حمله ای که لوس��یانو پریرا 9 گله را در خود جای 

داده، بی شک جالب و دیدنی خواهد بود، خصوصاً 
که استقالل نیز یاماگا 10 گله را در خط حمله خود 
دارد، مهاجمانی زهردار و گلزن در ترکیب دو تیم 
که می توانند حریف را به دردسر و معادله قهرمانی 

را به چالش بکشند. 
   سخت، حساس و حیاتی

سوت حساس ترین دیدار هفته بیست و هفتم، اما 
دو ساعت بعد از آغاز رویارویی استقالل و فوالد که 
نتیجه آن برای مدافع عنوان قهرمانی به شدت حائز 
اهمیت اس��ت در کرمان به صدا درمی آید. ساعت 
21:50 امشب، پرسپولیس در سیرجان از سپاهان 
پذیرایی می کند. زمین بی طرفی که قرار بود یادگار 
امام تبریز باشد یا ورزشگاه امام رضای مشهد، اما 
قرعه آن سرانجام به نام سیرجانی ها درآمد. داستانی 
که سناریو آن سه سال قبل و در روزهای نخست 
ورود کرونا به کشور توسط سپاهانی هایی که حاضر 
به بازی کردن در ورزشگاه خالی از جمعیت نبودند 
نوشته شد. اصرار بی مورد به اشتباهی که نه فقط 
آن بازی را با حساب 3 بر صفر به سود سرخپوشان 
خاتمه داد که همچنان دو تیم را موظف به بازی در 
زمین بی طرف و ورزشگاه خالی از جمعیت کرده 
است! جایی دور از هوادارانی که حضورشان روی 
سکوها می توانست مصاف پرسپولیس و سپاهان 
را به دیدنی ترین بازی نیم فصل دوم تبدیل کند. 
دیداری حساس که نتیجه آن نه فقط در سرنوشت 
قهرمانی و تیم صدرنش��ین تأثیر بسزایی دارد که 

می تواند مع��ادالت رده های دوم و س��وم را هم تا 
حدود زیادی به هم بزند، چراکه اگرچه دست فوالد 
به صدر ج��دول و قهرمانی این فصل نمی رس��د، 
اما کس��ب عنوان نایب قهرمانی چندان هم دور از 
دس��ترس نیس��ت وقتی مصاف رودررو می تواند 
نیمی از راه به زیر کش��یدن پرس��پولیس را برای 
نویدکیا و شاگردانش مهیا کند. البته به شرط آنکه 
سپاهان نه چون مصاف های خود در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا که بازی با استقالل باشد که 
در آن ص��ورت کار یحیی و یاران��ش برای جبران 
تساوی هفته گذشته برابر ذوب آهن بسیار سخت 
می شود، مگر آنکه اندک ش��انس باقیمانده برای 
کسب ششمین قهرمانی یحیی و شاگردانش را از 
خواب بی تفاوتی بیدار کند تا با تکرار پیروزی دور 

رفت همچنان تهدیدی باشند برای استقالل!
   سایر دیدارها

در دیگر بازی های امروز، تیم قعرنش��ین فجر با 
هوادار دیدار می کند. نفت مسجدسلیمان، دیگر 
کاندیدای سقوط این فصل با نساجی مازندران، 
قهرمان جام حذفی که به تازگی نیمکت فنی آن 
دستخوش تغییر شده دیدار می کند. نفت آبادان 
به مصاف آلومینیوم اراک می رود و مس رفسنجان 
در خان��ه از گل گهر س��یرجان پذیرایی می کند. 
پدیده قعرنش��ین که هفته گذش��ته در واپسین 
دقایق بازی به استقالل باخت نیز میزبان پیکان 

است و تراکتور هم مهمان ذوب آهن.
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شیوا نوروزی

فريدون حسن

باالخره حریف تدارکاتی پیدا شد
نبرد با کانادا در ونکوور

یوزپلنگ های آسیا اولین بازی تدارکاتی خود در مسیر آماده سازی برای 
جام جهانی قطر را مقابل کانادا برگزار خواهند کرد. سرانجام پس از چند 
هفته کش وقوس تالش های فدراسیون فوتبال کشورمان به ثمر نشست 

و یک حریف تدارکاتی برای تیم ملی پیدا شد. 
با گذشت بیش از دو ماه از مراسم قرعه کشی جام جهانی، مسئوالن فدراسیون 
باالخره توانستند یک بازی دوستانه برای تیم اسکوچیچ در فیفادی هماهنگ 
کنند. ایران – کانادا، طبق اعالم رسمی طرفین پنجم ژو ئن )15 خردادماه( 
به مصاف هم خواهند رفت تا هر دو تیم برای حضور در جام جهانی محکی 
جدی بخورند. فشرده بودن برنامه فدراسیون های جهانی و برگزاری بازی های 
قطر در آبان ماه کار تیم ها برای پیدا کردن حریف تدارکاتی را سخت کرده، 
به ویژه اینکه تیم های اروپایی و امریکای شمالی باید در مسابقات قاره ای خود 
نیز شرکت کنند. در این مدت از چند تیم به عنوان حریف دوستانه ایران نام 
برده شد، اما در اصل هیچ کدام از این بازی ها در تقویم فیفا به ثبت نرسیدند 
تا اینکه فدراسیون در اطالعیه ای رسمی از بازی با کانادا خبر داد. قرار است 

15خردادماه دو تیم در ورزشگاه Place BC رودرروی هم قرار بگیرند. 
ایران در جام جهانی قط��ر با تیم های انگلیس، امریکا و یکی از س��ه تیم 
اسکاتلند، اوکراین یا ولز مصاف خواهد داد. قرار گرفتن در گروه دوم باعث 
شد مسئوالن فدراس��یون به دنبال حریفی از امریکای شمالی باشند تا 
شاگردان اسکوچیچ حداقل یک بازی تدارکاتی با تیمی شبیه به ایاالت 
متحده انجام دهند. در این بین کانادا بهترین رقیبی اس��ت که می تواند 
تیم ملی را برای بازی با امریکا آماده کند. به رغم اینکه قرمزپوشان به دلیل 
حضور در رقابت های لیگ ملت های کونکاکاف )امریکای شمالی، مرکزی 
و حوزه دریای کارائیب( تقویم شلوغی دارند، اما آنها نیز از برگزاری بازی 
دوستانه با تیم ملی کشورمان استقبال کرده اند. احسان اصولی، سخنگوی 
فدراسیون فوتبال با اشاره به قطعی شدن بازی با کانادا از تالش برای انجام 
بازی های بیشتر خبر داد: »در اولین دیدار تدارکاتی قبل از جام جهانی به 
مصاف کانادا می رویم. قرارداد این دیدار امضا شده و بازی 15خرداد در شهر 
ونکوور برگزار می شود. پیگیر هستیم تا یک دیدار دیگر را در همان ایام که 

تیم ما در امریکای شمالی حضور دارد تدارک ببینیم.«
س��خنگوی فدراس��یون مدعی ش��ده عقد این قرارداد برای کشورمان 
آورده مالی دارد و تنها پرداخت هزینه بلیت هواپیما برعهده  ایران است: 
»مذاکراتی در حال انجام اس��ت. از جهت عرف بی��ن تیم ها گفت وگوها 
محرمانه می ماند. ممکن اس��ت با یک تیم از همان منطقه بازی کنیم. با 
توجه به شرایط اقتصادی فدراس��یون برای دیدار با کانادا قرارداد خوبی 
امضا شد. با مذاکرات فش��رده این بازی با میزبانی کانادا برگزار می شود 
و برای فدراس��یون فوتبال فقط هزینه پرواز دارد. به نوعی برای اولین بار 
شاهد هستیم فدراسیون بابت این بازی وجهی )پولی( را می گیرد که بعداً 

جزئیاتش را می گویم که این یک گام رو به جلو است.«
با اینکه پیش از این نیوزیلند به عن��وان یکی از حریفان تدارکاتی احتمالی 
معرفی شده بود، اما با مخالفت سرمربی کروات انجام این بازی لغو شده است. 
اصولی با اش��اره به این موضوع گفت: »اسکوچیچ نظر مثبتی روی دیدار با 
نیوزیلند نداشت و این بازی منتفی شد. فعالً دیدار با کانادا قطعی است و در 
حال برنامه ریزی برای بازی دوم هستیم که ظرف چند روز آینده مشخص 

خواهد شد. تاکنون دیداری برای ایران در شهر دوحه قطعی نشده است.«
جدال با قرمزهای امریکای شمالی قطعاً به سود تیم ملی مان خواهد بود. کانادا 
بعد از 36 سال غیبت جواز حضور در جام جهانی را گرفته و انگیزه زیادی برای 
درخشش در قطر 2022 دارد. قرمزپوشان در حالی به این موفقیت دست 
یافتند که با عملکردی درخشان به عنوان اولین تیم از منطقه کونکاکاف 
صعودشان را مسجل کردند. کانادا در گروه F قرار گرفته و با تیم های بلژیک، 
کرواسی و مراکش همگروه شده است. کانادایی ها پیش از این فقط یک بار 
در سال 1986 حضور در جام جهانی را تجربه کرده اند که البته نتوانستند 
از مرحله گروهی پا را فراتر بگذارند. حاال شاگردان جان هردمن انگلیسی 
در قطر باید با تیم پرستاره بلژیک و کرواس��ی نایب قهرمان دوره گذشته 
جام جهانی بازی کنند. تیم سی و هشتم رنکینگ فیفا ستاره های زیادی را 
در نسل طالیی اش دارد؛ کایل الرین بهترین گلزن کونکاکاف در مقدماتی 
جام جهانی بوده، آلفونسو دیویس ستاره بایرن مونیخ است، جاناتان دیوید 
مهره کلیدی تیم لیل فرانسه است و جاناتان و آتیبا هاچینسون نیز دیگر 
بازیکنان تأثیرگذار کانادا محسوب می ش��وند. سبک و فلسفه بازی کانادا 
ش��باهت زیادی به تیم یانکی ها دارد و از این حیث ملی پوشان ایران این 

فرصت را دارند تا خود را برای حضور در جام جهانی آماده کنند.

فوالد آخرین پله قهرمانی استقالل

پرسپولیس – سپاهان، فرصتی برای احیا

بنزما به رکورد رائول رسید 
کریم بنزما با گلزنی برابر لوانته توانست به رکورد رائول برسد و به صورت 
مشترک دومین گلزن برتر تاریخ رئال مادرید لقب گیرد. مهاجم مسلمان 
و فرانسوی رئال که نقش بسزایی در فینالیست شدن این تیم در لیگ 
قهرمانان اروپا داش��ته، حاال پیش از رویارویی با لیورپول به یک رکورد 
دیگر دست پیدا کرده تا با روحیه ای مضاعف آماده حضور در فینال لیگ 
قهرمانان شود. این گل سیصد و بیست و سومین گل بنزما برای این باشگاه 
بود تا او با رکورد گلزنی رائول به عنوان دومین گلزن برتر این تیم برابر 
شود.  کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی که اکنون در منچستریونایتد 
بازی می کند همچنان با 451 گل در صدر جدول گلزنان مادرید باقی 
مانده است و بنزما فاصله زیادی تا شکستن رکورد مهاجم پرتغالی در این 
تیم دارد. بنزما در این فصل 44 بار در بازی های خود برای رئال مادرید 
گلزنی کرده تا تیم کارلو آنچلوتی به قهرمانی اللیگا برسد و راهی فینال 
لیگ قهرمانان اروپا نیز شود، جایی که قرار است در پاریس با لیورپول 
بازی و بر سر قهرمانی در مهم ترین تورنمنت باشگاهی اروپا رقابت کند.

 ایران قهرمان کشتی فرنگی
 المپیک ناشنوایان شد

تیم  کشتی فرنگی ایران با کسب چهار مدال طال، یک نقره و یک برنز برای 
نخستین بار قهرمان المپیک ناشنوایان شد. در ادامه رقابت های المپیک 
ناشنوایان در کاشیاس دوسول برزیل، فرنگی کاران ناشنوای ایران موفق 
شدند با درخششی فوق تصور بر سکوی قهرمانی مسابقات بایستند. صادق 
ابوالوفایی در 55، مهدی بخشی در 60، ابوذر ربیعی زاده در 87 و اکبر صابری 
در 97 کیلوگرم، فرنگی کاران طالیی ایران در برزیل بودند. علی کریمی در 
67 مرد نقره ای ایران بود و شیرزاد مهکی در 82 کیلوگرم مدال برنز این دوره 
از مسابقات را به دست آورد. علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
ناشنوایان بعد ار کس��ب عنوان قهرمانی در المپیک گفت: »فرنگی کاران 
ناش��نوای ایران فراتر از انتظار ظاهر ش��دند و ما را غافلگیر کردند. آنها در 
المپیک بسیار با فکر و خوب کشتی گرفتند و انتظار کسب چهار مدال طال از 
آنها را نداشتیم. قبل از شرکت در المپیک با آسیب شناسی روی ضعف های 
کشتی گیران سعی کردیم آنها را در بهترین شرایط ممکن برای المپیک 
آماده کنیم. با توجه به اینکه کشتی گیران خوبی از ترکیه و قزاقستان در 
المپیک حضور داشتند، پیش بینی من قبل از المپیک یک طال، یک نقره 
و دو برنز بود، اما فرنگی کاران بهتر از آن چیزی که تصور می کردیم ظاهر 
شدند. از اینکه تمام افراد حاضر در سالن با عشق و عالقه کشتی گیران ناشنوا 

را تشویق می کردند، به خود می بالیدم و حس قشنگی داشتم.«

عبداللهی قهرمان ریکرو بانوان آسیا
مهتا عبداللهی با غلبه بر کمانداری از هند به مدال طالی مسابقات کاپ آسیا 
در بخش ریکرو دست یافت. مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان کاپ 
آسیا در سلیمانیه عراق در مرحله ریکرو بانوان پیگیری شد و  مهتا عبداللهی، 
کماندار شایسته کشورمان در فینال مسابقات به مصاف نماینده هند رفت 
و با نتیجه 6 بر 2 به پیروزی رسید و مدال طالی این دوره از رقابت ها را از آن 
خود کرد. همچنین تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب رضا شبانی، نیما نادری 
و محمدحسین گلشنی در دیدار رده بندی و برای کسب مدال برنز به مصاف 
تیم ازبکستان رفت و با نتیجه 6 بر صفر شکست خورد و عنوان چهارمی این 
مسابقات را از آن خود کرد. تیم میکس ریکرو کشورمان نیز با ترکیب مهتا 
عبداللهی و رضا شبانی در دیدار رده بندی به مصاف تیم قزاقستان رفت و با 

نتیجه 6 بر2 به پیروزی رسید و مدال برنز این رقابت ها را به دست آورد.

ارمغانی، سکاندار جدید بسکتبال ایران

تالش پیکان و شهداب برای قهرمانی در آزادی
بیست و دومین       خبر
دوره رقابت های 
والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا امروز در سالن 
12هزار نفری تهران آغاز می شود و هشت تیم 
حاضر در این مسابقات تا 30 خرداد با هم رقابت 
می کنن��د. در گ��روه اول پی��کان،  ناخ��ون 
راتچاسیمای تایلند، گاز جنوبی عراق و سانتوری 
سانبردز ژاپن حضور دارند و در گروه B مقاومت 
شهداب یزد، الریان قطر، تاراز قزاقستان و اربیل 
ع��راق رودروی ه��م ق��رار می گیرن��د. ایران 

پرافتخارترین کشور آس��یایی )15 طال، چهار 
نقره وس��ه برنز( در این رقابت ها محسوب 

می ش��ود و پیکان با هف��ت قهرمانی، دو 
نایب قهرمان��ی و دو مق��ام س��ومی 
پرافتخارترین تیم این مس��ابقات است. 
طبق قانون کنفدراس��یون والیبال آسیا 

)AVC( هر تیم تنها می تواند از دو بازیکن 
خارجی استفاده کند. امروز در نخستین روز 

مس��ابقات پیکان با گاز عراق و شهداب با تیم 
اربیل مصاف می دهند.

مراس��م اختتامی��ه جش��نواره 
شمیم رضوان
      بازتاب

برترین های ورزش ایران در یکصد 
سال گذشته در سالن همایش های 
بین المللی صداوسیما و با حضور سجادی وزیر ورزش، صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک، خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک 
و سایر مسئوالن و ورزشکاران برگزار شد. براساس نظرسنجی های 
انجام ش��ده و تصمیم هیئت داوران، جایزه شهدای ورزشکار به تیم 
ورزشی ش��هدای چوار، تندیس مدیر ش��هید نیز به شهید عبداهلل 
اسکندری و عنوان ورزشکار شهید به سعید طوقانی پیشکش شد. 
عنوان پهلوان قرن به سیدحسن رزاز رسید و محمد انصاری عنوان 
رفتار جوانمردانه را به یادگار برد. در زمینه عدم رویارویی با نمایندگان 
رژیم صهیونیستی در بین ورزشکاران خارجی فتحی نورین ورزشکار 
رش��ته جودو از الجزایر عنوان یار مظلوم را دریافت ک��رد و از میان 
ورزشکاران ایرانی هم این عنوان به علیرضا جهانبخش رسید. محمود 
خسروی وفا نیز موفق به دریافت عنوان مدیر و خادم قرن شد. این در 

حالی بود که در این بخش از مرحوم محمدرضا یزدانی خرم، رئیس 
سابق فدراسیون های والیبال و کشتی تقدیر و همچنین لوح و تندیسی 
هم به پسر او اهدا شد. عنوان مربی قرن به محمد بنا، سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی ایران رس��ید. عنوان تیم قرن نیز همانطور که انتظار 
می رفت به تیم ملی فوتبال در 1998 پیشکش شد. هرچند در این 
بخش از تیم ملی والیبال نشسته به عنوان یکی از تیم های برتر تاریخ 
ورزش ایران و جزو سه تیم برتر در رأی گیری تقدیر شد. گل قرن نیز 
به واسطه گلی که در انتخابی جام جهانی 98 فرانسه به استرالیا زده 
شده بود به نام خداداد عزیزی ثبت شد. مدال قرن ضمن تقدیر از زهرا 
نعمتی، ملی پوش پاراتیراندازی ایران با کسب سه طالی پارالمپیک و 
عنوان یکی از مدال آوران برتر تاریخ ورزش ایران به جهان پهلوان تختی 
تقدیم شد. عنوان صحنه ماندگار نیز به یزدانی رسید که در مسابقات 
جهانی نروژ موفق به شکست تیلور شده بود. در این مراسم همچنین 
از مرحوم سیامند رحمان به عنوان قوی ترین ورزشکار معلول جهان 

تقدیر و لوح و تندیسی در این راستا به پدر او تقدیم شد.

 با انتخاب محمد بنا، یزدانی و خداداد 
صورت گرفت

برترین های قرن ورزش معرفی شدند

سعید ارم�غانی       چهره
هدایت تیم ملی 
بسکتبال را برعهده گرفت. سرانجام پس از گذشت 
هفته ها گمانه زنی و انتش��ار اخب��ار مختلف در 
خصوص انتخاب س��رمربی جدید، فدراس��یون 
تصمیم قطعی اش را اعالم کرد. همانطور که گفته   
می ش��د جواد داوری رئیس جوان فدراس��یون، 

ارمغانی را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کرد 
تا اتفاقی که قباًل برای مه��ران حاتمی افتاده بود 
برای مصطفی هاش��می نیز تکرار شود. حاتمی، 
س��رمربی س��ابق تیم ملی بعد از روی کار آمدن 
طباطبایی به عنوان رئیس فدراسیون از سمتش 
کنار گذاشته شد و شاهین طبع جایش را گرفت. 
حاال هاشمی بعد از گذشت کمتر از یک و پشت سر 
گذاش��تن تنها دو پنجره انتخاب��ی جایش را به 
ارمغان��ی داده اس��ت. ملی پ��وش اس��بق ایران 
سال هاست که در مجارستان در عرصه مربیگری 
فعالیت می کند. سعید ارمغانی قبل از پذیرفتن 
مس��ئولیت تیم مل��ی، هدایت تیم کاساش��وک 
بوداپست را برعهده داشت. او همچنین در دهه 80 
مدت کوتاهی س��رمربی تیم ملی بود و س��ابقه 
سرمربیگری در تیم های باشگاهی کشورمان را 
ندارد. ارمغانی پیش از این مشاور فنی دو تیم 
فوالد ماه��ان و ذوب آهن بوده اس��ت. رضا 
شجاع پور سرپرست جدید تیم ملی است و 
محمد کس��ایی پور، مهران آتشی و زالتکو 
جووانوویچ دس��تیاران او در تیم ملی هستند. 
بسکتبال ایران بازی های آسیایی را پیش رو داشت 
و با تعویق یک ساله  بازی ها انتخابی جام جهانی و 

کاپ آسیا رویدادهای آتی تیم ملی خواهند بود.

اینتر هرگز تسلیم نمی شود
آمدن سیمئونه اینزاگی به اینترمیالن برای 
این تیم خوش یمن بود. برتری 4 بر 2 اینتر 
برابر یوونتوس جام قهرمانی کوپا ایتالیا را 
به دست نروآتزوری داد. این دومین جامی 
بود که اینزاگی در دوران سرمربیگری اش 
برای اینتر به دست آورده و این یعنی اینکه 
سیمئونه از آنتونیو کونته عملکرد بهتری 
داشته اس��ت. این اولین باری نبود که در 
این فصل اینتر، بیانکونری را مغلوب خود 
می کند. آنها قبل از این در ژانویه، یووه را در س��وپرکاپ شکست دادند و 
اولین جام فصل را باالی سر بردند. بعد از آن نوبت به جام حذفی رسید، 
دیداری که در استادیو المپیکو برگزار شد و باز هم شاگردان اینزاگی، بانوی 
پیر را شکست دادند. کونته دو فصل تمام فرصت داشت تا نروآتزوری را به 
روزهای اوج بازگرداند، اما او فقط یک جام به دست آورد و تابستان توافقی از 
اینتر جدا شد، این در حالی است که اینزاگی در اولین فصل حضورش یک 
جام هم از سرمربی فعلی تاتنهام بیشتر کسب کرده است. در نقل و انتقاالت 
تابستانی، اش��رف حکیمی و روملو لوکاکو دو ستاره اینتر از این تیم جدا 
شدند، ولی برخالف انتظارات راه راه پوشان میالن نه تنها ضعیف نشدند، 
بلکه همچنان یکی از مدعیان قهرمانی سری  آ نیز محسوب می شوند. دو 
هفته از لیگ باقیمانده، میالن 80 امتیازی است و اینتر 78 امتیاز دارد. 
شاگردان اینزاگی همچنان منتظر لغزش همشهری خود هستند تا از رده 
دوم جدول به صدر صعود کنند. با عملکردی که اینتر در این مدت داشته، 
سرمربی تیم باید هم با افتخار و غرور از یارانش تمجید کند. اینزاگی بعد 
از کسب دومین جامش با اینتر از تیم خستگی ناپذیرش گفت: »این تیم 
هرگز تسلیم نمی شود. بازی فوق العاده ای را پشت سر گذاشتیم. در اینتر 
بازیکنان از ابتدای فصل باانگیزه بودند و تالش کردند. دو بازی از سری  آ 
باقیمانده و ما تا لحظه آخر می جنگیم. بیش از یک دهه بود که اینتر فاتح 
کوپا ایتالیا نشده بود و از این بابت بسیار خوشحال هستم.« دهمین قهرمانی 
نروآتزوری در جام حذفی ایتالیا در حالی به دست آمد که اینتر آخرین بار در 

فصل 2011 – 2010 موفق به کسب این جام شده بود. 
مترجم: شیوا نوروزی

لورنزو بتونی 

فوتبال ایتالیا

المپیک ناشنوایان، پرچم ایران باالست
درخشش فوق تصور ورزشکاران ناش��نوای ایران در المپیک برزیل بار 
دیگر ثابت کرد که توجه به ورزش قشرهایی چون جانبازان و معلوالن، 

ناشنوایان، نابینایان و کم بینایان تا چه حد می تواند مؤثر باشد.
سال هاست که در زبان عامه و به مزاح جا افتاده که اگر روی ورزش اقشار 
دارای معلولیت کار می کردیم االن آقای ورزش جهان بودیم. این مورد 
حاال به حقیقتی انکار ناپذیر تبدیل ش��ده که نمونه آن را به وضوح این 
روزها می توان در برزیل دید. کاروان ورزشکاران ناشنوای ایران با کسب 
31 مدال رنگارنگ در رده سوم المپیک قرار دارد و این در حالی است که 
تنها دو روز به پایان این مسابقات باقی مانده و بچه های ناشنوای ایران 

کاری کرده اند که پرچم ایران باالست.
هرچند این امکان وجود دارد تغییر در رده ایران صورت گیرد، اما کس��ب 
همین نتیجه حتی با یک یا دو رتب��ه پایین تر با توجه به حرف های مهران 
تیشه گران، رئیس فدراسیون ناش��نوایان که پیش از اعزام کاروان ایران به 
برزیل گفته بود هدفمان کسب مدال بیشتر و ارتقای جایگاه هفتمی ایران در 

رقابت های قبلی است را باید یک موفقیت ارزشمند تلقی کرد.
سال هاس��ت که چنین قول هایی از زبان رؤسای فدراسیون ها و ورزشکاران 
مختلف شنیده می شود. البته نباید تالش  ورزشکاران و مدال آوران شایسته 
کشورمان را که با س��ختی فراوان خود را آماده حضور در مسابقات جهانی و 
المپیک و مصاف با حریفان قدرتمند می کنند نادیده گرفت، اما وقتی این سطح 
غیرت، تعصب و خودباوری در ورزشکاران جانباز و معلول یا ناشنوا و کم بینا 

دیده می شود باید تلنگری به بقیه زد و توقع تالش بیشتر از آنها داشت. 
یادمان نرفته که برخی از همین ورزش��کاران حتی در المپیک حضور پیدا 
کردند و می توانستند موفق هم باشند که این خود گویای پتانسیل باالی این 
ورزشکاران کشورمان است. همین ورزشکاران ناشنوا در برخی از رشته ها 
توانایی رقابت با ورزشکاران سالم را هم دارند. بنابراین وظیفه مسئوالن ورزش 
کشور است که اجازه ندهند آنها به حال خود رها شوند و بیش از این با سختی 
مراحل آماده سازی خود را سپری کنند. یادمان نرود که ورزش برای این اقشار 
از نان شب هم واجب تر است و کسب موفقیت در میدان های بزرگ ورزشی تا 

چه میزان می تواند در زندگی آنها و امیدواری به آینده اهمیت داشته باشد.
ایران با درخشش بچه های ورزش��کار ناش��نوای خود در پایان روز دهم 
رقابت های المپیک برزیل بر جایگاه سوم تکیه زده است و آنها که المپیک 
را تجربه کرده اند خوب می دانند که این چه دستاورد بزرگی برای کاروان 
ورزش ایران محسوب می شود. دستاوردی که با توجه به همت و تالش این 
ورزشکاران  می تواند در سایه حمایت های بیش��تر و بهتر وزارت ورزش و 

کمیته ملی المپیک حتی بیشتر و بهتر از این هم شود. 
فدراسیون ورزش های ناشنوایان و ورزش��کاران باتعصب ناشنوای کشور در 
رشته های مختلف به وعده خود عمل کردند و نتیجه ای در خور توجه به دست 
آوردند، حاال نوبت به آقایان مسئول ورزش رسیده تا با توجه بیشتر، قدردان 
زحمات و موفقیت های کسب شده از سوی آنها باشند. موفقیت هایی که نام 
ایران را در مهم ترین آوردگاه ورزش جهان، یعنی المپیک سربلند کرده است.
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