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سانتر از همه جا
دومین قهرمانی احسان حدادی در مسابقات آمریکا

پرتابگر دیسک ایران به دومین عنوان قهرمانی خود در مسابقات دانشگاه
 USSDآمریکا دست یافت.
به گزارش سایت فدراسیون دوومیدانی ،در جریان برگزاری مسابقات پرتاب های
دانشگاه  USSDآمریکا ،احسان حدادی ،قهرمان ارزنده پرتاب دیسک ایران موفق
شد بامداد روز یکشنبه در ایالت سندیهگوی آمریکا با ثبت رکورد  67.04متر به عنوان
نخست دست یابد.
حدادی مسابقه خود را با قهرمانان پرتاب دیسک جهان همچون «دانیل استال»
سوئدی و «هارتینگ» آلمانی آغاز کرد و در پرتاب اول رکورد  65.46متر را به ثبت
رساند و برای پرتاب دوم نیز دیسک را به طول  65.64متر پرتاب کرد .او پرتاب سوم
با خطا مواجه شد و پرتاب های چهارم و پنجم نیز به ترتیب  65.29متر  65.75متر
به ثبت رسید .حدادی در نهایت با ثبت رکورد  67.04متر در پرتاب آخر توانست با
پیشی گرفتن از برترینهای المپیک و جهان به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات
دست یابد.
در این رقابت قهرمانانی از کشورهای سوئد ،آمریکا و آلمان نیز حضور داشتند.
حدادی چند روز قبل و در همین رقابتها نیز به مقام نخست رسیده بود.

 ۲بازیکن استقالل مشکلی برای حضور
در دیدار برابر الهالل ندارند
دو بازیکن مصدوم تیم فوتبال استقالل با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت
آماده حضور در میدان شدهاند.
به گزارش تسنیم ،تیم استقالل امروز در آخرین بازی گروهی لیگ قهرمانان آسیا در
کویت به مصاف الهالل عربستان میرود .نماینده ایران تا قبل از سفر به کویت بازیکنان
مصدوم زیادی چون سیدمجید حسینی ،وریا غفوری ،فرشید باقری ،خسرو حیدری
و بهنام برزای را داشت.
حسینی در آخرین لحظه و پای پرواز ،نتوانست مجوز حضور در بازی با الهالل را
بگیرد ،اما حیدری و برزای مشکلی برای بازی کردن ندارند .در تمرین روز گذشته
نیز غفوری و باقری در تمرینات گروهی حضور داشتند تا نشان دهند میتوانند به
میدان بروند.
شاید شفر تصمیم بگیرد از غفوری استفاده نکند و حیدری به جای این بازیکن در
پست مدافع  -هافبک به میدان برود ،اما باقری به احتمال زیادی در خط میانی به کار
گرفته میشود .حضور باقری از این جهت برای شفر مهم است که روزبه چشمی و امید
ابراهیمی محروم هستند.

اعتراض پیروانی به نماینده AFC
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در جلسه هماهنگی پیش از بازی با السد ،به نماینده  AFCاعتراض کرد .به گزارش تسنیم ،افشین پیروانی در جلسه هماهنگی پیش از دیدار برگشت پرسپولیس و
السد در لیگ قهرمانان آسیا که دیروز برگزار شد در خصوص عدم برگزاری همزمان بازیها به نماینده  AFCاعتراض کرد .مدیر تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به عدم برگزاری همزمان دیدارهای
گروه  Aو  Cکه باید در مرحله بعدی مقابل یکدیگر بازی کنند اعتراض داشت و این موضوع را به نماینده  AFCمنتقل کرد .پرسپولیس از گروه  Cاین رقابتها باید به مصاف یکی از تیمهای اول یا
دوم گروه  Aبرود که این دیدار به صورت ضربدری برگزار خواهد شد و این در حالی است که حریف پرسپولیس یک روز پس از برگزاری دیدار این تیم مقابل السد مشخص میشود.

پرسپولیس  -السد؛ ژاوی دوباره در تهران بازی میکند

قرمز های پایتخت در اندیشه صدر نشینی گروه c

پرسپولیس از گروه خود صعود کرده است.
به گزارش وب سایت برنامه نود ،پرسپولیس با کسب یک
تساوی در خانه نسف قرشی ،صعود خود به مرحله حذفی
لیگ قهرمانان را قطعی کرد.
پرسپولیسیها در این فصل برخالف سال گذشته برای
صعود از گروه خود چندان به زحمت نیفتادند ،با این حال کار
برانکو و شاگردانش در گروه به پایان نرسیده است.
در گروه  Cلیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس با  ۱۰امتیاز
دوم است و السد قطر  ۱۲امتیازی است .پرسپولیس امروز در
آخرین دیدار مرحله گروهی میزبان السد است و با یک برد
می تواند به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شود.
تیمهای این گروه در مرحله یک هشتم نهایی با تیم های
گروه  Aبازی خواهند کرد .مشخص نیست در آن گروه،
االهلی عربستان اول می شود یا الجزیره امارات .سه شنبه
الجزیره میزبان االهلی است و اگر بازی را ببرد سرگروه
می شود.
مسلما اتفاق بهتر برای پرسپولیس رودرو نشدن با االهلی
و معاف شدن از بازی در زمین بی طرف است .به همین
دلیل نمی توان با قاطعیت گفت اول شدن برای پرسپولیس
بهتر است یا دوم شدن .روی کاغذ احتمال سرگروهی االهلی
بیشتر است ،بنابراین پرسپولیسی ها قاعدتا باید به فکر
پیروزی باشند تا در صورت دوم شدن الجزیره به جای بازی

با االهلی عربستان در زمین بی طرف با الجزیره بازی کنند و
در بازی برگشت هم میزبان باشند.
پرسپولیس اما اگر امروز ببرد و فردا الجزیره سرگروه شود،
برانکو از برد خود پشیمان خواهد شد .در این شرایط مبهم
طبیعتا پرسپولیس برای برد به میدان خواهد رفت .هواداران
پرسپولیس چون دو بازی قبلی خیلی حساس نبود ورزشگاه
را پر نکردند اما انتظار می رود از بازی امروز استقبال خوبی
کنند.
ژاوی دوباره در تهران
السد تیمی آشنا برای هواداران ایرانی است .تیمی که
مرتضی پورعلی گنجی و ژاوی را در ترکیب خود دارد .السد
فصل قبل سوم شد و در جام حذفی به قهرمانی رسید ،این
تیم این فصل نایب قهرمان لیگ قطر شد .هدایت السد بر
عهده ژوسوالدو فریرا  ۷۱ساله است .این مربی چهره شناخته
شدهای است که سالها در تیم های بزرگ پرتغال مربیگری
کرده است .السد در بازی رفت کامال بر پرسپولیس مسلط
بود و نشان داد امسال تیم بسیار باکیفیتی است .این تیم
در آخرین بازی خود در لیگ قطر با  ۹گل حریف خود را
شکست داد.
خطرناک ترین بازیکن این تیم در فاز هجومی بغداد
بونجاح الجزایری است که در بازی رفت هم دو گل به
پرسپولیس زد .ژاوی سال گذشته برای بازی با استقالل به

الهالل -استقالل

جشن سرگروهی در کویت

تهران آمده بود.
غایبانپرسپولیس
پرسپولیس برای بازی امروز دو غایب دارد .محسن ربیع
خواه که شدیدا مصدوم شده و فرشاد احمدزاده هم ظاهرا
آسیب دیده است.
آمار
*السد و پرسپولیس یک بار در لیگ قهرمانان آسیا به
مصاف هم رفتند که آن تک بازی با برد السد همراه شد.
*السد  ۱۵بار با ایرانی ها بازی کرده است که صاحب ۴
برد ۶ ،مساوی و  ۵باخت شده است.
*این بازی دوازدهمین تقابل پرسپولیس با تیم های
قطری در لیگ قهرمانان آسیاست .پرسپولیس در  ۱۱بازی
قبلی  ۴پیروزی ۴ ،شکست و  ۳تساوی به دست آورده است.
*پرسپولیس فصل گذشته در مرحله گروهی با الریان قطر
هم گروه بود و در بازی رفت سه –یک به الریان باخت و در
بازی برگشت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند .در
یک هشتم نهایی هم با لخویا بازی کرد بازی رفت در تهران
صفر-صفر شد ،پرسپولیس بازی برگشت را یک بر صفر برد.
* پرسپولیس در پنج بازی قبلی سه گل دریافت کرده که
هر سه گل از السد بوده است.
*پرسپولیس بهترین خط دفاع گروه است و السد بهترین
خط حمله.

استقالل صدرنشین گروه مرگ است.
به گزارش وب سایت برنامه نود ،استقالل در گروه مرگ لیگ قهرمانان
آسیا کاری کرد کارستان .شاگردان وینفرد شفر ،هفته قبل با برد مقابل
الریان قطر صعود خود را جشن گرفتند .استقالل در این گروه سخت
در بازی پنجم صعود خود را قطعی کرد .این در حالی است که الهالل،
فینالیست سال گذشته با دو امتیاز حذف شد .در آخرین روز مرحله
گروهی استقالل میهمان الهالل است و الریان در قطر به مصاف العین
امارات می رود .استقالل حاال پس از صعود شیرین می خواهد سرگروه
شود .تیمهای این گروه با تیم های گروه  Bبازی خواهند کرد .در آن
گروه الدحیل سرگروه شده است .یکی از دو تیم ذوب آهن یا لوکوموتیو
تاشکند هم دوم خواهند شد .در این شرایط با توجه به قدرت تیم الدحیل
استقالل قطعا به فکر سرگروهی است .استقالل با کسب یک تساوی در
بازی امروز مقایل الهالل قطعا سرگروه خواهد شد .آبی های ایران در یک
صورت سرگروهی را از دست می دهند؛ به الهالل ببازند ،العین هم الریان
را در قطر ببرد .العین و الریان برای صعود یک نبرد حساس دارند .وینفرد
شفر می خواهد نتایج خوبش در آسیا را با یک برد شیرین مقابل الهالل
به پایان برساند .الهالل در این بازی میزبان است اما به دلیل مشکالت بین
ایران و عربستان بازی در کویت برگزار خواهد شد.
قهرمانیالهالل
الهالل ناکام بزرگ این مسابقات بود .این تیم که ادعای قهرمانی داشت
حاال با دو امتیاز در انتهای جدول است .الهالل در بازی رفت با تک گل مامه
تیام مغلوب استقالل شد .الهالل چند روز پیش در یک رقابت نفسگیر با
االهلی برای پانزدهمین بار قهرمان لیگ عربستان شد .با این حال ناکامی
در آسیا این باشگاه را بهم ریخته است .مدیران پس از برکناری رامون دیاز،
سرمربی آرژانتینی حاال می خواهند یک خانه تکانی انجام دهند .احتمال دارد
الهالل در بازی امروز با ترکیب اصلی خود هم بازی نکند .استقالل در این
بازی دو محروم دارد؛ روزبه چشمی و امید ابراهیمی .چند بازیکن استقالل که
در هفتههای قبل مصدوم بودند آماده بازیاند .مامه تیام ،وریا غفوری ،خسرو
حیدری و فرشید اسماعیلی می توانند امروز به میدان بروند .مجید حسینی،
پادوانی ،محسن کریمی و مهدی قائدی هم که همچنان آسیب دیدهاند.
آمار
*استقالل و الهالل چهار بار در لیگ قهرمانان باهم بازی کردند که دوبار
الهالل برده و دو مرتبه استقالل.
*در مجموع استقالل و الهالل تاکنون هشت بار باهم بازی کردند که
سهم استقالل سه برد ،دو مساوی و دو باخت بوده است .استقالل البته هر
دو تساوی خود را در ضربات پنالتی باخته است.
*الهالل در لیگ قهرمانان آسیا  ۲۶بار با تیم های ایرانی بازی کرده که
حاصلش  ۱۱برد ۹ ،باخت و  ۶تساوی بوده است.
*االهالل فصل قبل  ۶بار با ایرانی ها بازی کرد که نباخت و به سه برد و
سه تساوی رسید الهالل سابقه بازی با استقالل ،صبا باتری ،مس کرمان،
ذوب آهن ،سپاهان ،پرسپولیس ،فوالد ،استقالل خوزستان و تراکتورسازی را دارد.

رویترزگزارش داد:

ایران امید اول آسیا برای درخشش در جام جهانی

 4ماه تا بازیهای آسیایی
و تعلل در اعالم نهایی رشتههای اعزامی
کمیته ملی المپیک در حالی که قرار است ثبت نام ماقبل نهایی کاروان
را برای حضور در بازی های آسیایی انجام دهد که هنوز فهرست نهایی
رشته های اعزامی را اعالم نکرده است.
به گزارش ایسنا ،سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی جاکارتا هفته آینده باید
ثبت نام ماقبل نهایی کاروان ایران را انجام دهد اما این اتفاق در حالی رخ میدهد که برخی
فدراسیون ها هنوز تکلیف خود را برای حضور در بازی های آسیایی نمیدادند.
با وجود اینکه چهارماه بیشتر تا آغاز بازی های جاکارتا نمانده و تیمهای ملی باید مشغول
آماده شدن برای حضور موفق در این رویداد باشند اما زمانی که با برخی از فدراسیون
ها تماس گرفته میشود تا در جریان روند چگونگی آماده شدن خود برای بازی های
آسیایی قرار بگیریم اعالم می کنند هنوز تکلیف خود را برای حضور در بازی های آسیایی
نمی دانند و حتی اطالع ندارند و اگر قرار است اعزام شوند چند سهمیه خواهند داشت.
البته تکلیف رشتههای مدال آور اتوماتیک وار مشخص است اما رشته هایی که شانس
مدال ندارند و یا جدیدا به بازی های آسیایی اضافه شدهاند هنوز در بالتکلیفی به سر
می برند.
از طرفی مسئوالن کمیته ملی المپیک و حتی سرپرست کاروان ایران هنوز لیست
رسمی از رشته های اعزامی به بازی های آسیایی را اعالم نکردهاند .زمانی هم که خبری
در مورد انجام کارهای بازی های آسیایی منتشر می شود تنها به اینکه گزارشی از روند
کار ارائه شده است ،اکتفا می شود.
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بارها جلساتی را در ستاد عالی برگزار کرده اند اما
این سوال پیش می آید آیا هنوز به اتفاق نظر نرسیده اند که کدام رشته ها به بازی های
آسیایی اعزام می شوند؟
نکته جالب این است که در ماه های پایانی سال  96بارها عنوان شد تکلیف رشته های
اعزامی به بازی های آسیایی تا پایان سال مشخص می شود اما یک هفته مانده به ثبت
نام ماقبل نهایی ،هنوز برخی رشته ها نمی دانند در کاروان اعزامی جایی دارند یا نه .این
بالتکلیفی به منزله از دست رفتن زمان برای برخی رشته ها است تا خود را برای حضور
درجاکارتا آماده کنند .جلسه سرپرستی کاروان هم  20فروردین برگزار شد و این انتظار
میرفت اطالعاتی در خروجی این جلسه ارائه شود اما باز هم تنها عنوان شد که اعضا
گزارشهای خود را ارائه کردند.

کمیته فنی مشکیپوشان با حضور حاجرضایی ،مناجاتی و چراغپور تشکیل شد

انتخاب یک سرمربی از بین  ۵گزینه
مدیر سازمان فوتبال مشکیپوشان از در نظر گرفتن پنج مربی برای پذیرفتن
هدایت تیم مشکیپوشان خبر داد.
به گزارش تسنیم ،تیم فوتبال مشکیپوشان خراسان در هفته بیستوهفتم لیگ
برتر با شکست مقابل استقالل در ورزشگاه آزادی سقوطش به مسابقات فوتبال لیگ
دسته اول باشگاههای کشور قطعی شد و از همین هفتههای پایانی لیگ هفدهم خود
را مهیای حضور در فصل آتی لیگ دسته اول میکند.
براین اساس ،خداداد عزیزی مدیر سازمان فوتبال مشکیپوشان قرار است کمیته
فنی باشگاه را با حضور خودش ،امیر حاجرضایی ،جالل چراغپور ،مهدی مناجاتی
و مهدی قیاسی تشکیل دهد .او تا پیش از مشخص شدن سرمربی جدید ،به دنبال
تشکیل کمیته فنی است و قرار شده صحبتهایی با این افراد انجام دهد .عزیزی
همچنین پنج مربی را برای هدایت تیم فوتبال مشکیپوشان در فصل آینده در نظر
گرفته است که باید آن را به اطالع کمیته فنی باشگاه برساند تا در صورت موافقت اعضا،
یک نفر بهعنوان سرمربی جدید انتخاب و کارهای مربوط به مذاکره با او انجام شود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به وضعیت بحرانی تیمهای آسیایی به جز ایران
قبل از جام جهانی اشاره کرد.
تیمهای آسیایی حاضر در جام جهانی غیر از ایران به دلیل کسب نتایج ضعیف با

چالش زیادی روبهرو شدند و دست به تغییر سرمربی خود زدند.
برای اولین بار پنج تیم از قاره آسیا در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه حاضر خواهند بود
که بیشترین تعداد تیمهای این قاره در جام جهانی است ولی تنها یک تیم آسیایی به
جام جهانی میرود که حداقل در یک سال اخیر دست به تغییر سرمربی خود نزده است.
آن تیم ،ایران است ،حضور هفت ساله کارلوس کیروش در تی مملی فوتبال ایران قابل
مقایسه با وضعیت سرمربیان ژاپن ،کره جنوبی ،عربستان سعودی و استرالیا نیست.
اخیرا فدراسیون فوتبال ژاپن ،سرمربی بوسنیایی خود یعنی وحید هلیلهودزیچ را از
سمت خود اخراج کرد و آرکرا نیشینو را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرد .قبلتر در
تی مملی فوتبال استرالیا شاهد تغییر سرمربی بودیم .جایی که آنژه پوستج اوغلو جای
خود را به سرمربی سابق عربستان سعودی یعنی برت فان مارویک داد در تی مملی
فوتبال کره جنوبی هم شاهد چنین تغییر و تحولی بودیم .بعد از شکست برابر قطر در
انتخابی جام جهانی روسیه اشتلیکه آلمانی از سمت خود برکنار شد و جای خودش را

به یک سرمربی داخلی داد .در نهایت کره جنوبی توانست جواز حضور در جام جهانی را
هم به دست بیاورد .در تی مملی فوتبال عربستان سعودی بحران بیشتر بود ،آنها ابتدا
فان مارویک را جانشین بائوسا کردند ولی در ادام ه خوان آنتونیو پیتزی را به عنوان
سرمربی جدید خود انتخاب کردند .این مربی نیز با مشکل روبهرو شد .تساوی یک بر
یک برابر اوکراین و شکست سنگین چهار بر صفر برابر بلژیک باعث شد این مربی نیز با
مشکل روبهرو شود .با این حال با در نظر گرفتن این که زمان کمی تا آغاز جام جهانی
ی مانده است ،این تغییرات میتواند تاثیر بدی روی تیمها داشته باشد.
 ۲۰۱۸روسیه باق 
تی مملی فوتبال ایران بهترین تیم آسیا در ردهبندی فیفا که در رده سی و ششم قرار
دارد ،امید اول قاره آسیا برای درخشش در جام جهانی روسیه است .حتی با وجود این
که آنها با تیمهایاسپانیا ،پرتغال و مراکش هم گروه شدند .با وجود اختالف کارلوس
کیروش با فدراسیون فوتبال ایران این مربی پرتغالی همچنان میتواند روزهای سختی
را پیش روی خود در فوتبال ایران ببیند.

ابعاد جدید قرارداد ایران و آدیداس

چه کسی در فدراسیون فوتبال راست میگوید؟
فدراسیون فوتبال قراردادی را با آیداس منقعد کرده که
مشابه آن را در هیچ فدراسیون دیگری نمیتوان یافت.
به گزارش ایسنا ،هدایت ممبینی ،سرپرست کمیته بازاریابی
فدراسیون فوتبال بعد از ماهها وقفه اعالم کرد که طراحی خاصی
برای پیراهن تیم ملی ایران در جام جهانی در نظر گرفته نشده و
تیم ملی با لباسهای سفید ساده به میدان میرود .این در حالی
بود که در ماههای گذشته مانور زیادی درباره طراحی ویژه لباس
ایران داده شد و مدیران فدراسیون فوتبال در تاریخهای مختلف به
برگزاری مراسم رونمایی از لباس تیم ملی اشاره کردند .اظهارات
ممبینی درباره ابعاد مختلف قرارداد فدراسیون فوتبال با آدیداس تمام
صحبتها و اظهارات مدیران فدراسیون فوتبال از رییس تا کارمند
را زیر سوال میبرد .ممبینی در بخشی از صحبتهای خود اعالم
کرد« :یوز ایرانی هم به دلیل نوع خاص لباس و روزنههایی که برای
تنفس روی آن وجود دارد حذف شد .اگر یوز مانند قبل روی پیراهن
میماند ،تکنولوژی آدیداس زیر سوال میرفت .پیشنهاد دادیم طرح
یوز بین آرم فدراسیون فوتبال و لوگوی آدیداس قرار بگیرد که به
دلیل ازدحام طرح در آن بخش لباس ،این موضوع منتفی شد.
پیشنهاد دیگرمان برای این که یوز پشت پیراهن و بین شماره و اسم
بازیکن طراحی شود هم منتفی شد .به همین دالیل یوز از پیراهن

تیم ملی حذف شد ».اعالم حذف یوز از پیراهن تیم ملی در حالی
است که در طول چهار سال گذشته به عنوان نماد اصلی تیم ملی
ایران در سطح جهانی معرفی شده بود و همه تیم ملی را با این عنوان
یاد میکردند .حتی مهدی تاج ،محمدرضا ساکت و صفیاهلل فغانپور،
مدیران فدراسیون بارها تاکید کردند که آدیداس در حالی طراحی
پیراهن تیم ملی است و طرح یوز حتما روی این لباس وجود دارد.
با وجود حذف یوز ،آدیداس طراحی خاصی هم برای لباس تیم ملی
در نظر ندارد و از پوشاک آماده و ساده خود استفاده میکند .ممبینی
درباره این موضوع گفته است« :آدیداس پیراهن خاصی برای تیم ملی
ایران طراحی نکرده است .در این زمان محدود فرصتی برای طراحی
لباس وجود نداشت ».جالبترین قسمت اظهارات ممبینی مربوط به
تکذیب بیانیه چند ماه قبل فدراسیون فوتبال بود .فدراسیون فوتبال
چند ماه قبل که خبر همکاری ایران و آدیداس را جام جهانی منتشر
کرده بود ،در قسمتی از اطالعیه خود به دریافت  ۱۵درصد درآمد
آدیداس از محل فروش البسه هواداری تیم ملی اشاره کرد و ابراز
امیدواری کرد که تا  ۱.۵میلیون یورو (حدود  ۱۰میلیارد تومان) از این
محل درآمد داشته باشد .ممبینی با رد وجود چنین بندی در قرار داد
فدراسیون فوتبال و آدیداس تاکید کرد« :من به عنوان مسئول کمیته
اقتصادی و بازاریابی فدراسیون میگویم این موضوع درست نیست.

تنها نکته واضح این است که به دلیل اشتیاق فراوان ما برای عقد
قرارداد ،محدودیت زمانی و این که آدیداس نمیخواست لباسهایش
را به همین راحتی وارد بازار کند قرار شد این لباسها با  ۷۰درصد
تخفیف به ما تحویل داده شود ».ممبینی در پایان صحبت های خود
از اصرار و اشتیاق فدراسیون فوتبال برای عقد این قرارداده گفت:
«این شرکت آلمانی تمایلی به عقد قرارداد نداشت اما با پافشاری ما

در نهایت مسئوالن آدیداس رضایت دادند ».فدراسیون فوتبال چندی
قبل این قرارداد را میهن پرستانه دانسته بود و اعالم کرده بود از عقد
چنین قراردادی شرمسار نیستند .بعد از صحبتهای هدایت ممبینی،
به نظر میرسد در فدراسیون فوتبال عدهای حرف درست را به مردم
نمیگویند .تنها راه تشخیص راست از دروغ ،بررسی اظهارات مدیران
فدراسیون در گذر زمان است.

وقتی اعجوبه باعث نجات نیمار شد

نیمار و افشای راز دوستی بزرگش با مسی
بین دو نیمه یکی از بازی های بارسا ،از شدت ناراحتی به مرز گریه کردن
رسیده بودم.
به گزارش ورزش سه ،نیمار ،فوق ستاره برزیلی سال  2013بود که با رقم  57میلیون
یورو که بعدها مشخص شد رقم واقعی انتقال او نیست ،به بارسلونا پیوست .انتقال او
از آن جهت خبرساز شد که رئال نیز مدت ها در پی جذب او بود ولی نیمار سرانجام
ترجیح داد به پیشنهاد بارسا پاسخ مثبت بدهد .جالب اینکه نیمار سال  2006و در
نوجوانی مدتی را هم در آکادمی رئال تمرین کرد ولی رئالی ها حاضر نشدند مبلغ مورد
درخواست ایجنت نیمار را پرداخت کنند و همه چیز منتفی شد .شروع نیمار در بارسلونا

چندان مطابق انتظار نبود و کمی طول کشید تا او خودش را با شرایط بلوگرانا وفق دهد.
سال اول او در بارسا نیز به یک سال بدون جام ختم شد ولی با آمدن لوئیس انریکه نیمار
توانست بهترین بازی های ممکن را برای بارسا انجام دهد و در دومین فصل حضورش،
فاتح سه گانه شود.
نیمار که تابستان امسال در انتقالی بسیار جنجالی راهی پی اس جی شد ،این روزها
مشغول پشت سر گذاشتن دوران مصدومیتش در برزیل است و در مصاحبه با برنامه
ساعت اطلس شبکه گلوبواسپورته ،از شروع دوستی خود با مسی سخن گفت« :سال
 2013بود و بین دو نیمه یکی از بازی ها ،من از شدت ناراحتی به مرز گریه کردن رسیده

بودم .اوضاع برایم خوب پیش نمی رفت و اصال نمی توانستم بازی واقعی خودم را انجام
دهم و این قضیه مرا رنج می داد .در رختکن گوشه ای تنها نشسته بودم که مسی به
من نزدیک شد و گفت که باید خودت باشی .فوتبال خودت را بازی کن و از هیچ چیز
نترس .چه بخواهی چه نخواهی ،بازی در تیمی بزرگ و پرستاره تو را تحت تاثیر قرار
خواهد داد .بازی در اینگونه تیم ها ابتدا هر بازیکنی را می ترساند و خجالت زده می کند.
پس از حرف های مسی ،روحیه گرفتم و از آن پس توانستم توانایی های واقعی خودم
را در زمین نشان دهد .حرف های مسی برایم نوعی رهایی بود و باالخره خوشحالی را در
بارسا پیدا کردم .از همان روز بود که دوستی بزرگی بین ما شکل گرفت».

