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اخبار کوتاه

بازگشت  NBAبا یک تصویر تاریخی

بسکتبال  NBAدر حالی
پس از پنج ماه از ســر گرفته
شــد که در هر دو دیدار همه
بازیکنــان ،کادر فنی و داوران
به نژادپرستی به شکل خاصی
اعتراض کردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از
آس ،بسکتبال  NBAبامداد
دیروز (جمعه) با برگزاری دو دیدار از سر گرفته شد .اگر نکته ای فراتر از ویروس
کرونا در این بازگشــت برجسته بود آن مرگ جورج فلوید بود .او بیست و پنجم
می در جریان دستگیری توسط پلیس کشته شد .مامور آمریکایی زانویش را روی
گردن فلوید گذاشت و این اتفاق با مرگ شهروند آمریکایی شد .این حادثه دوباره
یکی از مشکالت اصلی این کشور یعنی نژاد پرستی را نمایان کرد .مردم آمریکا
و کشورهای دیگر به این اتفاق اعتراض کردند و در جهان ورزش هم این موضوع
مشاهده شد و سپس نوبت به بسکتبال رسید.
در دیدار نیو اورلئان پلیکانس و یوتا جاز که نخستین بازی رسمی پس از پنج
ماه بود اتحاد کامل دیده شــد .بازیکنان ،به همراه کادرفنی و داوران در جریان
پخش سرود ملی آمریکا زانو زدند .رسانههای جهان و شبکههای اجتماعی به این
اتفاق پرداختند .کالین کاپرنیک (بازیون فوتبال آمریکایی) نخستین ورزشکاری
بود که اعتراضش را به نژادپرستی با زانو زدن هنگام پخش سرود ملی نشان داد.
او به مرگ اریک گارنر که در سال  ۲۰۱۴اتفاق افتاد اعتراض داشت .تصویر بازی
پلیکانــز و یوتا جاز در دیدار لس آنجلس لیکرز و لس آنجلس کلیپرز هم دیده
شد (لیکرز با نتیجه  ۱۰۳بر  ۱۰۱پیروز شد) NBA .اعالم کرده است که هیچ
بازیکنی به خاطر زانو زدن هنگام سرود ملی جریمه نخواهد شد.

انتقاد فوتبالیست سیاه پوست انگلیسی
از سیاستگذاری توئیتر

ویلفــرد زاهــا میگویــد
بازیکنــان ســیاه پوســت از
استفاده از شبکههای اجتماعی
واهمه دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از
ســاکرنت ،ویلفرد زاهاهافبک
سیاه پوست تیم ملی فوتبال
انگلیس و کریستال پاالس با
انتقاد از سیاســتگذاری توئیتر و اینســتاگرام گفت :من قبال در این شبکههای
اجتماعی بودم ولی اینها را از گوشــی خودم پاک کردم .وقتی در اینســتاگرام
یا توئیتر بودم میترســیدم پیامها را بخوانم و به هر نحوی مورد آزار نژادپرستی
قرار میگرفتم .وقتی یک حســاب را گزارش میدهید چه میشود؟ او بالفاصله
یک حساب جدید میسازد و به همین خاطر است که نژادپرستی در شبکههای
اجتماعی از بین نرفته است که هیچ ،بلکه بیشتر هم شده است.
لیــگ برتر انگلیس از جمله لیگهایی اســت که برخــورد قاطعی با توهین
کنندگان در زمینه نژادپرســتی دارد و در صورتی که هوادار یا هوادارانی توهین
نژادپرستی کنند به طور مادام العمر از حضور در ورزشگاهها محروم میشوند.

بیرانوند:

مقایسهام با «کورتوا» لذت بخش است

دروازهبــان تیم ملی فوتبال ایران ضمن بیان شــرایط
ســخت خود عنوان کرد محدودیتــی در رویاپردازیهای
خود ندارد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از ســایت  ،HLNعلیرضا
بیرانوند دروازه بان تیم ملــی فوتبال ایران و تیم آنتورپ
که به تازگی خریداری شــده است سرگذشت عجیب و به
اصطالح «هالیوودی» داشته اســت .بیرانوند دروازه بان
 ۱۹۴ســانتیمتری میگوید در ایــدان فیلم زندگی او در
حال ساخت است.
او قرار بود پیشــتر راهی بلژیک شــود ولــی به دلیل
محدودیتهای اعمال شده به خاطر شیوع کرونا نتوانست
از کشور خود خارج شود تا اینکه در نهایت توانست بدون
همسر و دو فرزند خود فعال راهی بلژیک شود و بعد از دو
هفته قرنطینه ،تمرینات خود را در آنتورپ شروع کند.
علیرضا بیرانوند درباره شــرایط خود گفت :برای اینکه
یک دروازه بان شوم مجبور شدم موانع بسیاری را بر طرف
کنم .من از یک خانواده عشــایری هســتم که گوسفندها
را پرورش میدادند .پدر من میخواســت که من راه او را
دنبال کنم و فوتبال بازی کردن را اتالف وقت میدانست.
مــن این قدر شــیفته فوتبال بودم که برای رســیدن به
هدفم وقتی دوازده سال داشتم از خانه فرار کردم و ۶۰۰
کیلومتــر از آن فاصله گرفتم .بنابراین به تهران رســیدم؛
جایی که میتوانستم به یک باشگاه سطح خوب بپیوندم.
با این حال اصال شــرایط آســان نبود .من به عنوان یک
پسر کوچک ناگهان مجبور شدم زندگی خود را رها کنم.

عالوه بر فوتبال ،من همه کارهایی که بشــود فکر کرد را
انجام دادم.
بیرانونــد ادامــه داد :در کارواش و پیتزا فروشــی کار
کردم و همانجا هــم میخوابیدم چون جایی برای خواب
نداشــتم و در کنارش فوتبال هم بازی میکردم .االن پدر
من میگوید او باعث شــده که من به این موفقیت برسم
(باخنده) .پدرم االن خیلی به من افتخار میکند و فهمید
کــه با فوتبال نیــز میتوانم آینده درخشــانی برای خود

سرمربی تیم ملی شنای نابینایان و کم بینایان مطرح کرد

تعطیلی استخرها و مشکل شناگران پارالمپیکی برای انجام تمرینات آبی

یاران آزمون به دنبال سومین قهرمانی فصل

دیدار ســوپر جام فوتبال
روســیه بیــن زنیــت ســن
پترزبورگ و لوکوموتیو مسکو
برگزار میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری تاس ،تیم فوتبال
زنیت سنپترزبورگ موفق شد
قهرمانی در لیگ روسیه و جام
حذفی این کشور را به دست بیاورد تا سردار آزمون ضمن این موفقیتها ،عنوان
آقای گلی لیگ روســیه را نیز به دست بیاورد و فصل خوب خود را تکمیل کند.
فدراسیون فوتبال روسیه اعالم کرد دیدار سوپرجام این کشور برگزار خواهد شد و
بر این اساس با توجه به اینکه زنیت سنپترزبورگ هر دو جام قهرمانی لیگ و جام
حذفی را کســب کرده است ،برای کسب عنوان سوپرجام با تیم دوم این کشور
یعنی لوکوموتیو مســکو دیدار خواهد داشت .این دیدار قرار است  ۱۷مرداد ماه
برگزار شود و آزمون میتواند سومین جام خود را نیز به دست بیاورد .همچنین
دو تیم میتوانند هواداران محدودی در ورزشگاه داشته باشند.

سومین دوپینگی در ووشوی ایران؟

با توجه به صحبتهای رئیس فدراســیون ووشوی ایران ،به نظر میرسد که
ک ووشوکار دیگر تی م ملی مثبت است .به گزارش ایسنا ،طی
تســت دوپینگ ی 
روزهای گذشته خبرهایی در مورد مثبت اعالم شدن تست دوپینگ دو ووشوکار
ســنگینوزن تی م ملی ایران (حمیدرضا قلیپور و سید معین تقوی) منتشر شد
که جو آرا م ووشــوی ایران را بهم ریخت ،امــا آخرین صحبتهای رئیس جوان
فدراسیون نشــان میدهد ک ه گویا باید منتظر اعال م مثبت بودن تست سومین
ووشوکار تی م ملی هم بود.
مهدی صدیقی رئیس فدراســیون ووشوی ایران ،در مورد شایعه مثبت اعالم
شــدن تســت دوپینگ یکیدیگر از ووشــکاران تی م ملی ،به رادیوایران گفت:
ی میکنند
ع نیستند ،سع 
ن مطل 
دوستان خبرهایی شنیدهاند که چون دقیق از آ 
به نوع دیگری اخبار را منتشر کنند.
او افزود :در واقع یکی دیگر از ورزشــکاران ما که در رقابتهای جهانی ۲۰۱۹
حضور داشت ه است ،تست دوپینگش گرفته شده و گویا در مرحله اول هم جواب
تست مثبت بوده است ،اما همچنان در حال بررسی دقیق بوده و هیچ چیز قطعی
نیست .باید منتظر جواب نهایی فدراسیون جهانی بود.
گ اعالم شــده در مورد یکی دیگر از
البته طبق شــایعههای موجود ،دوپین 
ن موضوع
ووشــوکاران پر افتخار تیم ملی است که فعال باید تا مشخص شدن ای 
ن جهانی بود.
منتظر جواب نهایی فدراسیو 

سرمربی تیم ملی شــنای نابینایان و کم بینایان گفت:
مدت  ۵ماه است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
استخرها و نداشتن تمرینات آبی شناگران دچار افت رکورد
شدهاند .حمید شریفیان در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :از
زمان شیوع ویروس کرونا تا االن به دلیل تعطیلی استخرهای
سرپوشیده ،شناگران تمرینات آبی نداشتند و تمرینات آنها
فقط در حد بدنســازی در منزل خالصه شده که این مساله
سبب افت رکورد شناگران شده است.
وی درباره ی وضعیت محمدحســین کریمی شناگر کم
بینا که رکورد ورودی بازیهای پارالمپیک توکیو را کســب
کرده اســت ،گفت :کریمــی در طی مدتی که اســتخرها

تعطیل شده تمرینات بدنسازی خود را زیر نظر من در منزل
پیگیــری میکند و مرتب در جریــان تمرینات او از طریق
فضای مجازی هســتم ،البته چــون تمرینات آبی وضعیت
ورزشــکار را از لحاظ رکوردی مشخص میکند ،االن دقیقا
نمیدانم از نظر رکوردی در چه وضعیتی قرار دارد و چقدر
دچار افت رکورد شده است.
شریفیان اضافه کرد :چون هنوز مشخص نیست شناگران
به توکیو اعزام میشوند یا خیر و در صورت اعزام از بین سه
شناگری که رکورد ورودی را کسب کرده اند چند نفر اعزام
خواهد شد ،این بالتکیفی سبب شده تا شناگر انگیزه زیادی
برای انجام تمرینات حرفه ای نداشته باشد .در حقیقت چون

مســیر افق مشخص نیست شــناگر نمیداند آیا در چنین
شرایطی تمرینات حرفه ای خود را جدی بگیرد یا خیر؟
سرمربی تیم ملی شنای نابینایان و کم بینایان در پاسخ
به این پرســش که در صورت اعزام کریمی به توکیو چقدر
شانس کسب مدال دارد ،تصریح کرد :در شنا احتمال کسب
مدال در توکیو وجود ندارد و در بهترین شرایط تنها بتواند
فینالیست شود و در جمع  ۸شناگر برتر قرار بگیرد.
وی در پایان گفت :با توجه به این که بازیهای پاراآسیایی
جوانان را  ۲۰۲۱در بحرین داریم ،هدف گذاری بر این است
که جوانان مستعد را در استانها شناسایی کنیم و در صورتی
که ســتاد مقابله با کرونا مجوز برگــزاری اردوها را بدهد،
برنامههــای خود را برای انتخاب تیم ملــی جوانان و آماده
سازی آنها برای پاراآسیایی جوانان را آغاز کنیم.
شناگران همچنان در انتظار بازگشایی استخرها
همچنین اعضای تیم ملی شنا ،شیرجه و واترپلو که برای
کسب ســهمیه المپیک  ۲۰۲۰باید تمرین کنند همچنان
منتظر بازگشایی استخرها هستند.
به گزارش ایســنا ،از اسفند  ۹۸با شیوع کرونا استخرها
تعطیل شد و اعضای تیم ملی شنا ،شیرجه و واترپلو از شنا
کردن در استخر محروم شدند .این تعطیلی  ۵ماهه برای تیم
ملی واترپلو در حالی است که آذر ماه مسابقات قهرمانی آسیا
به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد و بازیکنان روز به روز
زمان را از دست میدهند .این مسابقات برای واترپلوی ایران
اهمیت زیادی دارد چون ممکن است کنفدراسیون آسیا آن
را حکم انتخابی المپیک بداند.
شرایط برای تیم ملی شنا و شیرجه نیز مشابه است .البته
ستاد مقابله با کرونا اوایل تیر مجوز بازگشایی استخر آزادی
را صادر کرد و اعضای تیم ملی شنا حدود دو هفته در استخر

آزادی تمرینات را انجام دادند اما با بدتر شدن شرایط دوباره
محدودیتهایی درباره استخرهای روبسته اعمال شد.
حال ورزشــکاران شــنا ،شــیرجه و واترپلــو در انتظار
بازگشایی استخرها هســتند تا بتوانند خود را برای کسب
سهمیه المپیک آماده کنند .به دلیل متفاوت بودن شرایط
تمرینی در آب بازگشت این ورزشکاران به اوج آمادگی بسیار
زمان بر است .امید است که مســئوالن فدراسیون ،وزارت
ورزش و کمیته ملی المپیک تمهیداتی را برای آماده سازی
این ورزشکاران فراهم کنند تا از رقبا عقب نمانند.
فرید فتاحیان در خصوص تعطیلی اســتخرها به ایسنا
گفت :استخرهای روبسته که اعالم شد تا پایان هفته دیگر
تعطیل است .استخرهای روباز تعطیل نشدند اما ما برنامهای
برای ملیپوشان در این استخرها نداریم .باید منتظر باشیم
ببینیم چه روی میدهد.
وی در پاســخ به این سوال که برای تیم ملی واترپلو که
مسابقه در پیش دارند زمان از دست نمیرود ،گفت :چارهای
نیست .مهمتر از هر چیزی ســامتی ورزشکاران است .در
تالش هســتیم تا ســامتی افراد به خطر نیفتد .امیدواریم
شــرایط در هفته آینده بهتر شود و ســتاد مقابله با کرونا
حداقل مجوز فعالیت ورزشکاران در استخر آزادی را بدهد.
وی در خصوص هزینههای اســتفاده از استخرهای روباز
بــرای اعضای تیم ملی گفت :تنها بحث هزینه نیســت .ما
اســتخر منظریه را برای ورزشــکاران هماهنگ کردیم که
هر شــخصی خواست اســتفاده کند .بحث سالمتی مطرح
است .این استخرها سانس خالی برای ملیپوشان اختصاص
نمیدهند و تنها میتوانیم چند خط بگیریم .در این شرایط
افراد دیگر هم در استخر هستند و این موضوع ممکن است
برای سالمت ورزشکارانمان خطر آفرین باشد.

فابرگاس:

آرسنال بیش از چلسی به این قهرمانی نیاز دارد
هافبک اســپانیایی میگوید تیم مایــکل آرتتا بیش از
چلسی نیاز به قهرمانی در جام حذفی انگلیس دارد.
به گزارش ایســنا به نقل از دیلی تلگراف ،دو تیم فوتبال
چلســی و آرسنال امشب در فینال جام حذفی انگلیس در
ورزشگاه ومبلی شهر لندن برابر هم قرار میگیرند.
هر دو تیم در حالی به نبال کسب اولین جام خود هستند
که فرانک لمپارد سرمربی تیم چلسی و مایکل آرتتا سرمربی
تیم فوتبال آرسنال تاکنون جامی به دست نیاوردند و یکی
از ایــن دو مربی برای اولین بــار قهرمانی را به عنوان مربی
تجریه خواهد کرد.
سسک فابرگاسهافبک اسپانیایی یکی از بازیکنانی است
که برای هر دو طرف بازی کرده اســت .او درباره حضور در
چلســی بعد از سالها بازی برای آرســنال گفت :حضور در
چلســی چیزی است که من هرگز در زندگی خود پشیمان

نخواهم شــد .در واقع کام ً
ال برعکس .من همیشه در مورد
چلسی و زمان خود در چلسی به خوبی صحبت خواهم کرد
که شاید بهترین تصمیم حرفه ای من در زندگی باشد .وقتی
با آرسنال بودم هرگز باور نمیکردم بتوانم آنچه را که نسبت
به چلســی حس کردم را تجربه کنم .این به نظر غیرممکن
بود اما زیبایی فوتبال همین اســت .وقتی این شانس را به
دست آوردم هیچ وقت فکر نمیکردم آنجا خیلی خوشحال
باشم و بسیار موفق باشم و با هواداران آنها بسیار قدردانی و
احســاس خوب کنم .بنابراین اکنون من از هر دو باشگاه به
طور مساوی پشتیبانی میکنم.
او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :آرسنال برای
بازی امشــب بیش از چلسی به قهرمانی نیاز دارد .چلسی
تیمی اســت که معموال در هر فصل یک قهرمانی به دست
میآورد ولی در آرسنال اینطور نیست و آنها چند سالی است

که جام نیاوردند و قطعا بیش از چلسی به آن نیاز دارند .من
فکر کنم بازی امشــب بازی نزدیــک و جذابی خواهد بود

که تفکرات دو مربی جوان را نشان میدهد که میخواهند
موفقیت کسب کنند.

زی روبرتو:

رونالدو در دوران بازیاش همیشه به مهمانی میرفت

ایستگاه ورزش

ارزانترین ورزشها برای دوران کرونا

در دوران شــیوع ویروس
کرونا میتوان ورزشهایی را
در خانه انجام داد که قیمت
آنهــا بســیار ارزان و حتی
نزدیک به صفر است.
به گزارش ایســنا ،حمید
ملکشــاهی نیــا متخصــص
فیزیولوژی ورزشــی با تهیه
این مطلب که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته
است ،در مورد نوع ورزشهایی که میتوان در خانه انجام داد؟ گفت :در منزل
و محیطهای باز میتوانیم ورزشهای مختلفی مبتنی بر وزن بدن یا مبتنی بر
وسایل ورزشی خانگی انجام دهیم.
ورزشهای مبتنی بر وزن بدن
وی ادامــه داد :از ورزشهای مبتنی بر وزن بدن میتوان به تمرینات با وزن
بدن (مثل شــنای سوئدی ،دراز نشســت ،النگز و ،)...تمرینات یوگا ،تمرینات
کششی ،تمرینات ایزومتریک ،تمرینات پیالتس بدون وسیله و روی تشک (این
نوع تمرینات هم بر بدن و هم بر ذهن افراد تاثیرات مفیدی دارد) اشاره کرد.
ورزشهای مبتنی بر وسایل ورزشی خانگی
این متخصص فیزیولوژی ورزشــی با بیان اینکــه از ورزشهای مبتنی بر
وســایل ورزشــی خانگی ،میتوان به دویدن روی تردمیل ،دوچرخه سواری،
تمریــن با انواع کشهای تمرینــی مثل کشهای تراباند اشــاره کرد ،گفت:
پیالتس و  ،TRXتمرین با انواع توپها مثل جیم بال و مدیســن بال ،طناب
زدن و تمرینات با وزنه به طوری که شــما میتوانید با دو دمبل (یا اســتفاده
از وســایل منزل به جای دمبل) انواع تمرین برای تقویت قسمتهای مختلف
بدن در خانه را انجام دهید .ملکشــاهی نیا ادامــه داد :همچنین میتوانید از
سیســتمهای تمرینی فول بادی یا دایره ای استفاده کرده و برای انجام بهتر
تمرینات از مربیهای آنالین استفاده کنید ،میزان خواب نیز باید حداقل هفت
ساعت باشد تا بدن تان در شرایط هورمونی مناسب قرار گیرد و باعث تقویت
سیستم ایمنی بدن شود.

داشته باشــم .او در ادامه و در راه موفقیت توانست راهی
تیم بزرگ پرسپولیس شــود و چهار بار قهرمانی در لیگ
برتر ایران را تجربه کند.
اکنون کســی در ایران نیســت که او را نشناســد و او
توانسته از محبوبیت باالیی برخوردار شود.
او درباره درخشــش در جام جهانی روسیه گفت :بعد
از قرعه کشــی جام جهانی و قرار گرفتن ایدان در گروهی
دشوار خیلی شوخی علیه من ساخته شد و من هم قبل از

جام جهانی با رونالدو شوخی کردم .این مسائل البته چیز
بدی نیست ولی فشــار زیادی روی من آورد و در نهایت
وقتی پنالتی کریســتیانو رونالدو بهترین بازیکن جهان را
مهار کردم خیلی احســاس سبکی کردم .در واقع وقتی از
 ۱۱متری رونالدو را دیدم که پشــت توپ است به خودم
گفتم حق ناکام شدن ندارم.
دروازهبان ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
از خیلی جهات برای خیلیها در ایران الهام بخش هستم
و باید بتوانم از عهده وظایف خود بربیایم .خوشــحالم که
فیلم زندگی من در ایران ساخته میشود و کنجکاو هستم
آن فیلم را ببینم و نتیجهاش را متوجه شوم.
دروازهبــان ایرانی اضافه کرد :من بعــد از جام جهانی
روســیه تصمیم داشــتم در اروپا بازی کنم ولی آن زمان
باشگاه پرســپولیس اجازه نداد و ماندم .در ایران با مارک
ویلموتس خیلی کار نکردم ولی در همان مدت هم ارتباط
خوبی با هم داشــتیم .او من را به رفتــن به فوتبال اروپا
تشویق کرد و از اینکه من را با بزرگانی چون تیبو کورتوا و
مینیوله مقایسه کرد به خود بالیدم چون لذت بخش است.
تا حدودی به درخواســت مارک ویلموتــس ،بیرانوند
اکنون در بلژیک است.
او در پایان گفت :خنک به من پیشــنهاد بازی داد ولی
با پیشــنهاد آنتورپ بیشتر احساس راحتی کردم .با وجود
دیر رسیدن من و موانع زبان ،فکر میکنم بتوانم به سرعت
تأثیر بگذارم .ما خواهیم دید که چه میشــود .حداقل در
رویاهای من هیچ محدودیتی وجود ندارد.

مدافع سابق رئال مادرید اعالم کرد که ستاره بازنشسته
برزیلی در دوران بازی اش همیشه به مهمانی میرفت.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آس ،زی روبرتو پس از
یک دوران موفق در تیم ملی برزیل و رئال مادرید ،بایرن
پیشکسوت باشگاه استقالل تهران گفت :تقابل دو تیم
پر ســابقه و قطبهای فوتبال ایــران میتوان به ما ثابت
کنــد که دیدار جذابی را خواهیم دیــد و یکی از بهترین
بازیهای فصل را امروز (شنبه) میتوانیم تماشا کنیم.
صــادق ورمزیــار در گفت و گو با ایســنا درباره دیدار
تعیین کننده اســتقالل و ســپاهان اظهار کرد :عالوه بر
حساس بودن و بازی دو تیم صدرجدولی برای کسب مقام
دوم ،دیداری ســخت و خوبی شاهد خواهیم بود و یکی از
بهترین بازیهای فصل را امروز (شــنبه) میتوانیم تماشا
کنیــم .تقابل دو تیم پر ســابقه و قطبهای فوتبال ایران
میتــوان به ما ثابت کند که دیدار جذابی را خواهیم دید.

مونیخ و بایرلورکوزن در  ۴۳ســالگی با پیراهن پالمیراس
بازنشســته شد .مدافع بازنشســته اکنون یک اینفلوئنسر
فیتنس محسوب میشود.
او در یک مصاحبه درباره گذشــته و آینده اش صحبت

کــرد و به بازیکنانی همچون رونالــدو نازاریو ،رونالدینیو،
فرناندو ردوندو و کریستیانو رونالدو اشاره کرد .زی روبرتو
خود را از لحاظ فیزیکی با کریستیانو مقایسه کرد و گفت:
امــروز من میتوانم بگویم که فیزیــک بهتری دارم چون
تا  ۴۳سالگی در باالترین ســطح بازی کردم .اگر رونالدو
توانســت این کار را انجام دهد ،آن زمان میگویم او بهتر
است.
بازیکــن بازنشســته برزیلی در مورد امضــای قرارداد
با رئال مادرید اظهار کرد :یک شــوک بــود .به بازیکنان
نگاه میکردم .همه با کت و شــلوار بودند .باید به corte
 inglesمیرفتم و لباس میخریدم تا خجالت زده نشوم.
زمانی که به مادرید رفتم ردوندو مانند یک مدل بود .او
یکی از بهترین بازیکنانی بود که هم بازی شدم.
مدافع سابق بایرن مونیخ در مورد الگوهایش گفت :پله
الگوی کودکی من بود همچنین دیگو مارادونا و زیکو .من
چپ پا هستم و از بازیهای مارادونا لذت میبردم.
بهترین هم بازی در زمین بــرای زی روبرتو «پدیده»

ورمزیار:

تیمهای قلعهنویی همیشه میدرخشند
استقاللیها روند خیلی خوبی را بعد از شروع دوباره لیگ
پیش گرفت.
او ادامه داد :خط جلوی اســتقالل بــا بازیکنانی مثل
قایــدی ،دیاباته ،اســماعیلی و مطهری یکــی از بهترین
خط حملههای لیگ را تشــکیل میدهــد و خطهافبک
اســتقاللیها جان دار و خوب است .مشکلی که استقالل
دارد در خــط دفاعی آنهاســت و در این قســمت کمی

مشــکل دارنــد .در مقابل ســپاهانیها یکــی از بهترین
تیمهاست و در وسط زمین مهدی کیانی و امید نورافکن
را دارد و در خط حمله استنلی کی روش و محمد محبی
و در سمت راست محمدرضا حسینی و چپ سعید آقایی
از بازیکنان با کیفیت این تیم هستند.
پیشکســوت باشگاه اســتقالل تهران اضافه کرد :قلعه
نویی هم چند سال است در اصفهان کار میکند و هر کجا

بــود .او در این رابطه اظهار کرد :رونالــدو نازاریو بهترین
هــم تیمیام در تیم ملی بــود .او باورنکردنی بود .بازیکن
پیشــین رئال مادرید در مورد بهترین دوست مهمانیها
گفت :رونالدو همیشــه در مهمانیها بود .او در مهمانیها
شرکت میکرد و روز بعد در تمرینات حاضر میشد .کاری
که میکرد باورنکردنی بود چون تقریبا کل شــب را بیدار
میماند.
او مشــروبات الکلی مصرف میکرد امــا روز بعد مانند
یک حیوان تمرین میکرد .رونالدینیو در خانه اش دیسکو
داشت اما من ترجیح میدادم به آنجا نروم.
زی روبرتو درباره بهترین تیمی که بازی کرد گفت :تیم
ملی در جام جهانــی  ۲۰۰۶بهترین بود .من ،رونالدینیو،
کاکا ،رونالدو و آدریانو در این تیم حضور داشــتیم .دلیل
شکستمان ســاماندهی بد بود .آرزویم قهرمانی در جهان
بود.مدافع بازنشسته درباره بهترین بازیکنی که روبرو شده
است ،اظهار کرد :زین الدین زیدان بود .فینال جام جهانی
 ۹۸بهترین بازی بود که دیدم.
که باشــد تیم خیلی خوبی را درست میکند و تیمهایش
همیشه درخشــیدهاند و امیدوارم این بازی نتیجه خوبی
داشــته باشــد تا مردم از دیدنش لذت ببرند .حضور قلعه
نویی و مثل او محمود فکری که استقاللی هستند کیفیت
لیگ را باال میبرند و برای تیم خودشــان تالش خواهند
کرد.
انشــاءاهلل بازی خوبی را از دو تیــم خواهیم دید .او با
بیان این که فکر نمیکند حساســیت بازی چندان روی
کیفیــت دو تیم تاثیر بگذارد ،گفت :بازیکنان آنقدر حرفه
ای و کارکشــته هســتند که این حساسیتها از کیفیت
بازی آنها کم نکند.

