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سوژه این روزها

کار به جایی رسیده که نوشتن طنز در این روزنامه
ســختتر و سختتر میشود .ســابق بر این یکی
قاتــل بود بقیه مقتول .تکلیف َ آدم مشــخص بود.
االن کار به جایی رســیده که ســطح طنز رسیده
به لگن تعویضی آقای تاج! نه میشــود چیزی در
موردش نوشت ،نه میشــود در موردش ننوشت،
نه میشود در مورد فدراســیونی که آیندهاش به
جراحی لگن اســتاد مربوط اســت طنز نوشت نه
میشود ننوشت نه میشــود فکر کرد نه میشود
فکر نکرد! آدم چشــمش را میبندد هزار تا سوژه
میآید مقابل چشــمهایش! یعنی واقعا سوژههای
ســتون هر روز به فارسی سخت مشغول باز کردن
بنده هستند! تتوی اشکان و لگن آقای تاج و فیلم
لو رفته ســردار و تکذیبهای بعــدش و خالصه
همین چیزها! شــما خودتان را بگذارید جای من
ببینید طنز نوشــتن برای ایران ورزشــی هر روز
دشوارتر از دیروز میشود یا نه!
نتیجه اخالقی :پیشــنهاد میکنیــم از این به بعد
عزیزانی که میخواهند رییس فدراســیون یا مدیر
باشگاهی چیزی شــوند یک عدد گواهی سالمت
لگن خاصره تهیه کنند .مردم عالف شــما نیستند
چنــد ماه مانــده به جام جهانی ،جای پوشــک و
کــیروش و جام ملتها به آقای تاج و سرنوشــت
نامعلومــش فکر کنند! واقعا ایــن عمل آقای تاج
اندازه عمل جراحی قلب باز در ایران کشته و مرده
برجای خواهد گذاشت!

بافتنی

نمیدانم گل سامان قدوس برای تیمش را دیدید
یا ندیدید و بعد از تماشــای آن چه حسی به شما
دست داد .به من فقط حس خشم و حقارت! حس
ناراحتی و اعصاب خرابی! جدا ما همچین بازیکنی
را در جام جهانی داشــتیم و روی نیمکت بافتنی
دادیم دستش؟

پیشنهاد

پیشــنهاد میکنیم آقای زنوزی که وضعش خوب
اســت ،پول قرارداد کیروش را بدهد .بعد از جام
ملتهــا هم کیروش را ببرد تراکتور ،توشــاک را
بدهد ماشــین ســازی ،رضا مهاجری را بفرستد
ارومیه برای آن یکی تیم! بعد هر سه ماه یکبار با
روش پاالم پولوم پیلیش جای این ســه تا را با هم
عوض کند! پیشنهاد خوبی هستها! تازه اگر قصه
آقای تاج اوکی نشد همین آقای زنوزی را بگذاریم
رییس فدراســیون .پول که دارد ،بقیهاش هم که
دست کیروش است!
پیشنهاد خوبی اســتها! تا پشیمان نشدهام قبول
کنید.

گزارش دو

 37دقیقه بازی و  4حضور روی سکو
گزارش یک

نورافکن در تاریکی

امیر اسدی
Amir Asadi

برای امید نورافکن ،تنهــا بعد از  3فصل بازی
برای استقالل ،آن هم در اوج جوانی ،انتقال به
فوتبال اروپا بهترین اتفاق بود .لیگی که بتواند
از بازیکنان جوان و کم نام و نشان چهره بسازد
و تحویل باشــگاههای مطرح بدهــد .بلژیک،
انتخاب ویژه و مناسبی برای امید بود .چپپای
اســتقالل ،وقتی پیشنهاد شــارلروا به دستش
رسید تعلل نکرد و بیدرنگ پای قرارداد با این
باشگاه را امضا کرد .قراردادی دو ساله که البته
ارزش مالی آنچنانی نداشت.
نورافکــن همراه با علی قلیزاده و کاوه رضایی،
مثلث لژیونرهای فوتبال ایران در باشگاه شارلروا
را تشــکیل دادند .باشگاهی که مالکیت آن نیز

بر عهده یک ایرانی به نــام بیات بود .نورافکن
حتی قبل از علی قلیزاده که در روسیه حضور
داشت و کاوه رضایی که در ایران بهسر میبرد،
وارد تمرینهای پیش فصل شارلروا شد تا نشان
بدهد برای آغاز یک فصل درخشان انگیزههای
فراوانی دارد.
ابتدا دفاع چپ و ســپس هافبک میانی .فیلیپ
مــازو ،نورافکــن را در این دو پســت آزمایش
کــرد و از او در هفته اول و مقابل آنتورپ روی
نیمکت استفاده کرد .بازی به قلیزاده و رضایی
رسید اما به نورافکن نه 90 .دقیقه روی نیمکت
نشست و البته از بازی بعد راهی به فهرست 18
نفره شارلروا پیدا نکرد.
نورافکن در هفتههای دوم و ســوم روی ســکو
نشست و بازی شــارلروا را فقط تماشا کرد .نه
خبری از حضور نام او در فهرست مازو بود و نه
اعتقادی که این مربی در اوائل تابســتان به او
داشت .امید تالش کرد ،جنگید و هفته چهارم
باز هم به نیمکت برگشــت .او برای نخســتین

بــار در لیگ بلژیک بازی کــرد و در دقیقه 63
بازی مقابل گنک جای آمارا بابی ســنگالی را
گرفت .بازی البته در نهایت با شکست  3بر یک
شارلروا برابر گنک به پایان رسید.
برای بــازی هفته پنجم مقابــل کورتریک هم
مازو دوباره نام نورافکن را در فهرست  18نفره
شــارلروا قرار داد .امید بــرای حضور در زمین
انگیزه داشــت و مازو هم این را میدانســت.
نورافکــن در دقیقه  ،80جانشــین ممدو فال
ســنگالی شد اما نتوانســت مانع شکست  2بر
صفر شــارلروا شود .شکســتی تلخ در دومین
حضــور امید .انــگار که پاقــدم نورافکن برای
شارلروا خوب نبود که هر باز به زمین میرفت،
این تیم شکست میخورد.
هفتههای ششم و هفتم باز هم امید نورافکن به
سکو تبعید شد .مدافع هافبک  21سالهای که
از ابتدا تا امروز فقط دو بار برای شــارلروا بازی
کرده و یک بار هم روی نیمکت نشســته .مازو
نــام نورافکن را برای  4بازی در فهرســت 18

آبشک از ملوان پول گرفت ،در نساجی ماند

گل بهخودی پورغالمی 100 ،میلیون پرید
ایلیا امیری
Ilia Amiri

زاویه دید

رونی :برای اورتون
گران بودم

جدایــی ناگهانــی وین رونــی از اورتون هنــوز هم برای
هواداران لندنی یک راز اســت؛ رازی که حاال پشت پرده
آن فاش شده .رونی در تابستان  2017از منچستریونایتد
جدا شــد و به باشگاه دوران نوجوانیاش ،اورتون برگشت.
شــیاطین سرخ حتی برای تســهیل این انتقال ،حاضر به
پرداخت بخشی از دســتمزد رونی هم شدند .این مهاجم
باتجربه شروع خوبی در گودیسون پارک داشت اما بعد از
تغییر پســت و انتقال به خط میانــی ،تردیدها در مورد او
افزایش پیدا کرد و همین مساله مشیری را ترغیب کرد تا
او را بفروشــد .رونی در یک گفتوگوی مفصل در این باره
گفت :جدایی از منچســتریونایتد آسان نبود اما من بازی
نمیکردم و شرایط دشوار بود .اورتون دلیل اصلی جدایی
من از منچستریونایتد بود .میخواستم به آنها کمک کنم
تا رو به جلو بروند و نخستین جامشان از سال  1995را به
دست بیاورند .این همیشه رویای من بود اما متاسفانه این
اتفاق رخ نداد .من کمی از اینکه شــرایط به آن شکل رقم
خورد ،ناراحتم اما فوتبال همین اســت .مساله تنها پایان
دوران حرفهایام در اورتون نبود .میتوانســتم بفهمم که
باشگاه در تالش است تا رو به جلو حرکت کند و بازیکنان
جدیدی به خدمت بگیرد و من میخواستم بخشی از این
پروژه باشــم .احســاس میکردم در حال ریختن پایهای
بــرای بردن یک جام و تالش بــرای قرار گرفتن در جمع
 6تیــم برتر لیگ هســتیم .با توجه به آنچــه چند بار در
دوران حرفهایام رخ داد ،شــاید نیاز بود کمی خودخواهتر
باشــم؛ چیزی که گاهی انجامش دشوار است .با بازی در
خط میانی ،من قابلیت گلزنیام را از دســت دادم اما تیم
کمی بهتر شــد و در جدول باالتر رفت .شاید اگر این کار
را نمیکردم ،میتوانســتم  20گل بزنم و تیم دوازدهم یا
سیزدهم میشــد .فکر میکنم این تصمیم مالک باشگاه
بود .واضح بود که او میدانســت که قصــد دارد بازیکنان
زیادی به خدمــت بگیرد و من همچنــان از اورتون پول
میگرفتم و او میخواست این هزینه را کم کند .وقتی که
من در جریان عالقهمندی واشــنگتن دی سی قرار گرفتم
و در روزنامه ،مقالهای در مــورد آن خواندم و به این فکر
کردم که اینجا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ چیزی
گفته شــده اســت؟ بنابراین به دیدن سم آالردایس رفتم
و گفتم :گوش کن ،من بچه نیســتم .چه اتفاقی دارد رخ
میدهد؟ میخواهی من اینجا باشم یا نه؟ منصفانه بگویم،
آالردایس روراستترین فرد بود .او گفت اگر فصل بعد هم
مربی باشد ،شاید به من زیاد بازی نرسد اما او میخواست
که من در اورتون باشم و بخش بزرگی از پروژه تیم .سپس
گفت :اما من مطمئن نیســتم که مالک باشگاه هم چنین
نظری داشته باشد.
تالش برای گرفتن یک پاسخ صادقانه از مالک باشگاه ،سه
ماه طول کشــید .من تالش کردم و تالش .تنها چیزی که
میخواســتم ،شفافیت بود .نکات مثبتی هم وجود داشت.
فرزندانم میدیدند که من در اورتون بازی میکنم .هرچند
دو بچه کوچکم چیزی به یاد نخواهند داشت اما همچنان
عکسهایی باقی میماند که من در سنین باالتر هم برای
اورتــون بازی کــردم .در آنفیلد برای اورتــون گل زدم و
نخســتین هتتریک را برای اورتون انجام دادم اما با کمی
ناراحتی جدا شــدم .وقتی در  18سالگی از اورتون رفتم،
پایان بدی داشــت .من بچه بودم و در آن سن چیزهایی
میگویید و کارهایی میکنید که واقعا معنی آنها را درک
نمیکنید اما این بار ،کمی مســنتر و عاقلتر بودم و تنها
کمی صداقت میخواستم که هرگز واقعا به آن نرسیدم؛ به
جز از سم آالردایس.

نفره شــارلروا قرار نداده و این یعنی او اعتقاد و
اطمینان اولیه خود را نســبت به بازیکن سابق
استقالل از دست داده است.
به ایــن آمار توجه کنید 7 .هفته ،فقط  2بازی
و  37دقیقــه حضور در زمین .آیا این آمار ویژه
و امیدوارکنندهای اســت؟ بخصوص در قیاس
با یــک بازیکن ایرانی و جــوان دیگر .هافبکی
تکنیکی بــه نام علــی قلیزاده کــه در تمام
دیدارهای شارلروا حضور داشته ،به میدان رفته
و آمــار  508دقیقه بازی را بــه نام خود ثبت
کرده است.
اوضــاع برای نورافکن در بلژیــک بر وفق مراد
پیش نمیرود .او با نیمکتنشــینی در شارلروا،
حضور در فهرست تیم ملی را نیز از دست داده
و این اتفاق تلخی اســت کــه میتواند او را از
بازی در جامملتهایآســیا محروم کند .درست
مانند جام جهانی که نورافکن در فهرست نهایی
کارلوس کیروش حضور نداشت و همراه سایر
بازیکنان تیم ملی به روسیه نرفت.

ملوان حال و روز خوشــی ندارد ،بخصوص بعد
از شکســت خانگی مقابل ســپیدرود .این تیم
ریشهدار ،قدیمی و پرهوادار حاال از جامی کنار
رفته که تخصــص ویژهای در صعود به مراحل
پایانی آن داشت .از دهه  50و  60بگیرید تا 70
و حتی  90کــه همین فرهاد پورغالمی ملوان
را به فینال جام حذفی رساند .با این شکست،
زخمهای جدید ملوان ســر باز کرده .هواداران
به این تیم امیدی ندارند و البته مشکالت مالی
هم باعث شــده تا ملوان روزهایــی بحرانی را
ســپری کند .هر چند مالک باشگاه تالش بی
وقفــهای انجام میدهد تا این مشــکالت را به
حداقل برساند.
میان انبوهی از این مشکالت و دغدغهها ،ملوان
در فصل نقل و انتقاالت شکست سنگینی را از
خودیها خورد؛ از مســوول فنــی تیم ،یعنی
فرهــاد پورغالمی .اگر از قرارداد  300میلیونی
او که در قامت یک عاشق ملوان امضایش کرده
فاکتور بگیریم ،پورغالمی ضرری  100میلیونی
نیز برای باشــگاه به بار آورده .همان زمانی که
قرار بود پژمــان نوری را جذب نکند و البته از
زیر فشار هواداران خارج شود.
پورغالمــی ،نوری را نمیخواســت .به همین
دلیل دنبال یک نام بزرگ و محبوب میگشت

تا از فشار هواداران کم کند و کارش را با تمرکز
و در آرامــش ادامه بدهد .گزینــه پورغالمی،
محمد آبشک بود .هافبک رشتی و آمادهای که
فصــل قبل را در بادران گذرانــد و البته برای
لیگ هجدهم و بهعنوان نخستین خرید راهی
نساجی شد.
ملوان با آبشــک صحبت کرد ،از طریق فرهاد
پورغالمــی و با رایزنیهای او .آبشــک گزینه
مناسبی بود ،بخصوص که چند فصل درخشان
را در ملوان گذرانده بود و در صورت بازگشت،
نعمتــی برای خط هافبک این تیم محســوب

میشد .آبشک از بازگشــت به ملوان استقبال
کرد اما همان زمان هم میشــد حدس زد که
کاسهای زیر نیمکاسه است .آبشک در مذاکره
با پورغالمی ،از او و باشــگاه ملوان طلب 100
میلیون تومان کرد تا آن را به حســاب باشگاه
نساجی واریز کند و رضایتنامهاش را بگیرد.
باشــگاه ملوان ابتدا مخالف بــود ،چون برای
دریافــت رضایتنامه ،مبلغ مــورد نظر باید به
حساب باشگاه مقابل واریز میشد و نه بازیکن.
اصرار فرهاد پورغالمی اما باعث شد تا مدیران
باشگاه کوتاه بیایند و مبلغ  100میلیون تومان

به حساب آبشــک واریز کنند .مبلغی که اگر
آبشک میآمد ارزش هزینه کردن را داشت.
آبشــک بعد از دریافت  100میلیون تومان ،از
بازگشــت طفره رفت و دیگر پاسخ تلفنهای
فرهــاد پورغالمی را نیز نــداد .او این مبلغ را
به حســاب طلبی گذاشت که از ملوان داشت.
طلب چند 100میلیونی که هرگز هم پرداخت
نمیشــد .در نهایت هم دیدیم که آبشــک در
نســاجی ماند و تا امروز کــه  6هفته از لیگ
برتر گذشــته یکی از بازیکنان کلیدی و موثر
این تیم بوده.
اگر مسائل فنی و تغییر در گفتار و رفتار فرهاد
پورغالمــی را کنار بگذاریم ،ایــن ضرر بزرگ
به باشــگاه ملوان را نمیتوانیم نادیده بگیریم.
مبلغی که میتوانســت برای سفر به شهرهای
مختلف صرف شود یا بخشی از مشکالت مالی
بازیکنــان را حــل کند اما بــا تصمیم عجیب
پورغالمی از دســت رفت تا ملوان با مشکالت
عدیدهای مواجه شود.
برای پورغالمی که درباره گواردیوال و مورینیو
صحبت میکند و البتــه در محافل خصوصی
مدعی اســت که با حضــور در ملــوان ،وزن
لیگ یک را بــاال برده ،بهتر اســت کمی هم
قوانیــن فوتبــال حرفهای را فــرا بگیرد و اگر
هم نمیخواهد ،مســوولیت جــذب بازیکن را
به مدیران باشگاه بسپارد .آنوقت شاید ملوان
دیگر با چنین گل به خودیهایی جریمه نشود.

کامنت

قاب روز

کیپچوگه رکورد ماراتن را شکست

الیود کیپچوگه در مســابقات دوومیدانی ماراتن برلین توانســت رکورد جهان را بشکند .دونده کنیایی  ۴۲کیلومتر و  ۱۹۵متر را در  ۲ساعت و یک دقیقه و
 ۴۰ثانیه دوید .او توانســت از رکورد پیشــین هموطنش یعنی دنیس کیمتو عبور کند .کیمتو در  ۲۸سپتامبر  ۲۰۱۴رکورد  ۲ساعت و  ۲دقیقه و  ۵۷ثانیه
را به ثبت رسانده بود .کیپچوگه  ۳۴ساله سابقه قهرمانی در المپیک را دارد و از  ۱۱مسابقه ماراتن خود  ۱۰رقابت را با پیروزی به پایان رسانده است.

قهرمانی او در گرنداســلم تنیس یک اتفاق منحصر به فرد بود .ســتارهای که با
چشمهای بادامیاش پدیده خاموش تنیس اوپن آمریکا بود و چراغ خاموش آرام
آرام جلو آمد و به جامی چنگ زد که در تاریخ یک قرنی تنیس دنیا دســت هیچ
چشــم بادامی به آن نرســیده بود .او با آن چشمهای ریز و چهره معصومانه همه
چشــمها را خیره کرد و در آمریکا چنان ولولهای به پا کرد که همه به احترامش
بایستند و کاله از سر بردارند.
اشــکهای اســطوره زندگیاش در فینال جنجالی آمریکا جنبهای دراماتیک به
قهرمانی این دختر ســاده ژاپنی بخشید تا نائومی اوســاکا بدل به بانوی شماره
یک تنیس شود.
قهرمانی او یک غافلگیری محض بود چرا که تنیســور  ۲۰ســاله ژاپنی پیش از
این رقابتها در رتبه نوزدهم تنیس بانوان جهان قرار داشــت و تنها قهرمانی در
ایندین ولز را تجربه کرده بود .او نخســتین فینال گرند اسلم خود را برابر الگوی
خود یعنی ســرنا ویلیامز تجربه کرد و در نهایت با شکســت او به جامی بوسه زد
که هیچکس تصورش را نداشت.
قهرمانــی در تنیس اوپن آمریکا زندگی اوســاکا را عوض و او را به یک ســتاره
تبدیل کرد .تنیسور  ۲۰ساله یک قرارداد میلیونی با آدیداس امضا کرد .همچنین
در یوکوهاما اســتقبال خوبی از این تنیســور شــد و او را بهعنوان سفیر نیسان
معرفی کردند .او در برنامههای پربیننــده آمریکایی همچون Today،NBCیا
« »The EllendeGeneres showحضور یافت .نائومی به شــهرت دســت
یافت و احساسش را از اتفاقی که رخ داد پنهان نکرد.
اکنون تنیسور ژاپنی باید یاد بگیرد چگونه با شهرت کنار بیاید .او در  ۲۰سالگی
با تنیس خود نشــان داد که اگر هدف داشته باشــید ،میتوانید به پیروزیهای
بزرگی دست یابید .او که در زمین خجالتی
اســت هنگام بــازی به یک حیــوان درنده
تبدیل میشود و افراد زیادی روش بازیاش
را با سرنا مقایسه میکنند .این قضیه اتفاقی
نیســت چون تنیســور آمریکایی از کودکی
الگوی نائومی بوده اســت .او مانند ســرنا
یک خواهر بزرگتر از خود به نام ماری دارد.
پدرش لئونارد مکســیم فرانکوا پس از اینکه
فینال دوبل زنان ســرنا و ونوس ویلیامز در
روالن گاروس را از تلویزیون مشــاهده کرد
تصمیم گرفت دخترانش مانند آنها به تنیس بپردازند .چالش پیش روی اوســاکا
بزرگ اســت چون سرنا تاکنون فاتح  ۲۳گرند اسلم شده و با  ۳۷سال ،به دنبال
رسیدن به رکورد  ۲۴قهرمانی مارگارت کورت است.

کودکی متفاوت

نائومی نیز مانند دیگر ورزشــکاران مشهور داستان خاص خودش را دارد .مادرش
تاماکی زمانی که در موسسه ساپورو تحصیل میکرد با جوان سیاه پوستی به نام
لئونارد مکسیم فرانکوا آشنا شد .این مرد در هائیتی متولد و در آمریکا بزرگ شده
بود و سپس به ژاپن رفته بود .آنها رابطه پنهانی خود را شروع کردند و زمانی که
پدر تاماکی متوجه این موضوع شد ،عصبانی شد چون بر اساس باورهایشان این
رابطه یک ننگ در خانوادهشان محسوب میشد.
تاماکی و لئونارد به اوســاکا رفتند و در کنار هم زندگــی کردند .آنها نزدیک به
یک دهه هیچ ارتباطی با خانواده تاماکی نداشــتند .فرزندانشان فامیلی مادرشان
را به ارث برده بودند چون از این طریق میتوانســتند به راحتی در مدرسه ثبت
نام کنند .در ســال  ۱۹۹۹همه چیز عوض شد .در این سال لئونارد فینال دوبل
روالن گاروس بین ســرنا و ونوس را از تلویزیون دید و تصمیم گرفت دخترانش
نیز تنیسور شوند .او آشــنایی کمی از این ورزش داشت و زمانی که نائومی تنها
ســه سال داشت به النگ آیلند نقل مکان کردند جایی که پدر و مادر لئونارد در
این شــهر زندگی میکردند .لئونارد برای فرزندانش کتاب و ویدیوهای آموزشی
درباره تنیس خرید تا به فرزندانش این رشته را آموزش بدهد .نائومی در مصاحبه
به نیویورک تایمز گفت« :دوســت نداشتم مدام به توپ ضربه بزنم اما یک هدف
داشــتم و آن هم شکســت خواهرم بود .برای او یک رقابت محسوب نمیشد اما
برای من اینچنین بود .هر روز به او میگفتم فردا تو را شکست خواهم داد».
آنها در ســال  ۲۰۱۶خانه پدر و مادر بزرگشــان را ترک و به جنوب فلوریدا نقل
مــکان کردند .در آنجا هر روز به تمرین پرداختند و شــبها درس میخواندند .به
همین خاطر ارتباط کمی با هم ســن و ساالن خود داشتند .زندگی نائومی تنها
بر اساس یک هدف ساخته شده بود که آن هم ستاره شدن در رشته تنیس بود.
نائومی و ماری ،ملیت ژاپنی خود را حفظ کردند.

شکست اسطوره

ماری دچار یک آســیبدیدگی شــد و این قضیه مانع از پیشرفتش شد .در این
شــرایط نائومی رتبه خود را در ردهبندی بهتر کرد .در نهایت توانســت نخستین
قهرمانیاش را در مارس گذشته در ایندین ولز کسب کند .هنگام دریافت جایزه،
تنیسور  ۲۰ساله تماشاگران را با اظهاراتش به خنده واداشت.
او گفت« :این احتماال بدترین مصاحبهای باشد که شنیدهاید».
یک هفته بعد نائومی در دور نخســت تنیس میامی برای نخســتین بار با سرنا
روبهرو شد و تنیسور آمریکایی پیروز شد.
او پس از این اتفاق گفت« :همیشه دوست داشتم با او بازی کنم».
نائومی دوباره با او در فینال تنیس اوپن آمریکا روبهرو شــد و توانست نخستین
ژاپنی لقب بگیرد که فاتح یک گرند اســلم میشود .اوساکا اکنون در رتبه هفتم
ردهبندی تنیس بانوان قرار دارد.

معجون جذاب فوتبال و مادر

مقوله هــوادارای در دنیای فوتبــال یک پدیده
عجیب و حتی غیرقابل باور است .عشق به فوتبال
حد و مرزی نمیشناســد و همین ســبب شد تا
تصاویر بدیعی از این عشق به تصویر کشیده شود
که شــاید در دنیای امروزی بــاور آن غیرممکن
است.
عشــق مادر به فرزند اما یک عشق ازلی و فطری
اســت که نمیتوان بر روی آن قیمت گذاشت و
با متر و معیار خاصی آن را اندازه گرفت .ترکیب
این دو پدیده یعنی عشــق فوتبال و مهر مادری،
حاال معجونی را بهوجــود آورده که بدل به یکی
از صحنههای خاص دنیای فوتبال شده که شاید
لطیفتریــن و جذابترین صحنه ثبت شــده از
فوتبال باشد.
تصویر مادری که دیدارهای باشــگاه پالمیراس را
برای فرزند نابینایش گزارش میکند ،بســیاری
از هواداران فوتبــال در جهان را تحت تاثیر قرار
داده اســت .پسر بچه هوادار پر و پا قرص باشگاه
پالمیراس اســت و با پیراهن تیمش ،در ورزشگاه
حاضر شده اســت .او حتی یک بار هم بازی تیم
محبوبش را از نزدیک تماشــا نکــرده بلکه آنها
را از کالم مــادرش و صدای تماشــاگران داخل
ورزشگاه حس کرده اســت .تصویر زیر که اخیرا
در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود،
هواداران بسیاری را در دنیا تحت تاثیر قرار داده
است.
مادر تمام طول بازی و اتفاقاتش را برای پســرش
کــه تا به حال فوتبالی تماشــا نکــرده ،گزارش
میکنــد و درک پســربچه از فوتبــال ،از طریق
صحبتهای مادرش است که به نظر او نیز هوادار
پر و پا قرص پالمیراس است.

تکرار جذاب قصه دو خواهر

در چنین روزی

برد بحرانزا
یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به اظهارات برانکو ایوانکوویچ سرمربی
پرســپولیس در آستانه بازی با پیکان اختصاص داشــت که با تیتر «بازی با پیکان میتواند
بــرای ما بحرانزا باشــد» برانکو ایوانکوویچ در نشســت خبری قبل از بــازی مقابل پیکان
گفت« :طبیعی اســت که بعد از بازی مقابــل االهلی یک رضایتمندی ویژهای بین ما وجود
دارد اما این خوشــحالی میتواند به طور ناخواســته مقداری ما را از جدیت بیندازد .اینطور
بازیها نه برای پرســپولیس بلکه برای همه تیمها در دنیا میتواند بحرانزا باشــد که بعد
از یک بازی خوب در لیگ قهرمانان شــاید بازی بعــدی را با افت همراه کند .تیمی که در
لیگ قهرمانان برد آورده ممکن اســت در لیگ برتر دچار افت شود ،میدانیم کارمان سخت
خواهد بود .خودتان شاهد بودید که  ۲فصل پیش مقابل پیکان بازی سختی داشتیم و حتی
ســختترین بازیمان مقابل این تیم بوده است .مطمئنم پیکان از تمام قوایش و فرصتش
اســتفاده میکند که از جو بردی که مقابل االهلی داریم بهره ببرد .ما دوست داریم بردهای
متوالیمــان ادامه پیــدا کند و این جو خوب را حفظ کنیم و در آســتانه بازی با الهالل در
شادابی و آمادگی کامل قرار بگیریم».

روی آنتن

لیگ قهرمانان آسیا+والیبال

امروز آنتن شــلوغی را پیش رو داریم و دو بازی فوق حساس پرسپولیس و استقالل در یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا برابر رقبای قطری و بازی تیم ملی والیبال در رقابتهای
جهانی روی آنتن میرود .برنامه پخش بازیها به شــرح زیر اســت :لیگ قهرمانان آســیا:
پرسپولیس – الدحیل ( 18:30شبکه ســه) ،السد  -استقالل ( 20:30شبکه سه) ،والیبال
قهرمانی جهان :ایران  -لهستان ( 22:15شبکه سه)

