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تیم ملی برای تکرار پیــروزی اش مقابل عراق در بازی 
امروز انگیزه زیادی دارد.

به گــزارش فوتبالی، دو تیم در شــرایطی امشــب از 
ساعت 18 مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت که شاگردان 
اســکوچیچ به دنبال ثبت ســریعترین صعودشان به جام 
جهانی هســتند و در شــرایطی که امروز بتوانند عراق را 
شکســت دهند، جشــن صعود به جام جهانــی را برگزار 

خواهند کرد.
این مســاله، مهمترین انگیزه تیم ملــی برای پیروزی 
مقابل تیمی است که در چند سال گذشته تبدیل به گربه 
ســیاه تیم ملی شــده بود منتهی در دو تقابل قبلی اش با 
تیم ملی شکست خورده و حاال اسکوچیچ و شاگردانش به 

دنبال هت تریک مقابل این تیم هستند.
مهمتریــن اتفاقی که این بازی را تحت تاثیر قرار داده، 
حمله کرونا به اردوی دو تیم بوده اســت. احمد نوراللهی، 
ســردار آزمون، احسان حاج صفی و سیدمجید حسینی به 
خاطــر ابتال به کرونا، بازی را از دســت دادند و در اردوی 
عراق هم یاســر قاســم، امجد عطوان، مناف یونس و سعد 

ناطق 4 کرونایی حریف  تیم ملی هستند.
 در دیداری که 16 شــهریور برگزار شــد، تیم ملی با 
گلهای جهانبخش، طارمی و قلی زاده، حریفش را ســه گله 

کرد.
ایران با 16 امتیاز ضدرنشــین گــروه اول انتخابی جام 
جهانی در قاره آســیا است و عراق با 4 امتیاز در رده پنجم 

قرار دارد.
در اینجا مرور به برخی اخبار این بازی خواهیم داشت:

در آخریــن تمرین تیم ملی فوتبــال ایران چه 
گذشت؟

آخرین تمرین تیم ملــی فوتبال ایران پیش از دیدار با 
عراق در حضور ۲6 بازیکن برگزار شد.

بــه گزارش ایرنا، آخرین تمرین تیــم فوتبال ایران روز 
)چهارشــنبه( از حــدود ســاعت 1۵:۰۵ دقیقه در کمپ 
تیم های ملی آغاز شد. در این تمرین اصحاب رسانه حدود 
1۵ دقیقه در زمین حضور داشتند و شاهد تمرین شاگردان 

دراگان اسکوچیچ بودند.
ابتدا ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان دقایقی برای 

بازیکنان صحبت کرد و از اهمیت دیدار با عراق گفت.
در ادامه بازیکنان به سه دسته تقسیم شدند و بدن های 
خــود را گرم کردنــد. در گام بعدی کارهای ســرعتی در 
دستور کار ملی پوشــان قرار گرفت. ۲6 بازیکن در تمرین 

حاضر بودند.
بازیکنان تیم ملی با وجود حواشی اخیر و کرونایی شدن 
چند نفر از روحیــه خوبی برخوردار بودند و فضای تمرین 

شاد و مثبت بود.
کریم باقری با منفی شــدن تست اش در تمرین دیروز 
تیم ملی حضور داشــت و اتفاقاً در فضایی شــاد در کنار 
ســایر بازیکنان پا به توپ شد. او به هنگام بازی آقاوسط با 

بازیکنان تیم ملی کری می خواند.
 به گفته مســئوالن تیم ملی، احســان حاج صفی که 
تست کرونای وی منفی شده، به بازی با عراق نمی رسد اما 
فدراسیون در تالش است تا این بازیکن برای بازی با امارات 

به جمع ملی پوشان اضافه شود.
 در بخش اول تمرین بازیکنان بعد از گرم کردن بدن ها، 
در گروه های هشــت نفره مشغول بازی آقاوسط شدند که 
این آیتم با شــوخی های همیشگی ملی پوشان همراه بود. 
مهدی ترابی با علی قلی زاده شوخی می کرد و کار به جایی 
رســید که قلی زاده ضربه ای محکم به صورت مهاجم تیم 

پرسپولیس زد.
 در ادامه، یک برنامه هوازی توســط اســکوچیچ برای 
بازیکنــان تیم ملی درنظر گرفته شــد که بازیکنان بعد از 
پشت سر گذاشتن این آیتم سر و صدای عجیبی در کمپ 
تیم هــای ملی ایجاد می کردند. حتــی کار آنها به اعتراض 

مربیان تیم ملی هم می کشید.
 امیر عابدزاده، پیام نیازمند و کریم انصاری فرد با منفی 
شدن تســت کرونایشان اولین جلســه تمرینی را با سایر 

بازیکنان پشت سر گذاشتند.
محمدحســین کنعانی زادگان که طی چند هفته اخیر 

حواشــی متعددی را تجربه کرد، در حالی که بازیکنان با 
خنده ها و ســر و صداهای خود فضای عجیبی در تمرین 
تیم ملی ایجاد کرده بودند، آرام تر از آنها مشــغول اجرای 

برنامه های تاکتیکی بود.
شرایط حضور هواداران در دیدار ایران و عراق

سخنگوی فدراســیون فوتبال می گوید داشتن مدارک 
واکسیناســیون برای حضور در ورزشگاه برای دیدار ایران 

و عراق کافی است. 
بــه گزارش ایســنا عالقمندان به فوتبــال می توانند با 
ثبت نام، از نزدیک شــاهد دیدار تیم ملی فوتبال ایران و 
عراق باشند. صحبت های مسئوالن فدراسیون فوتبال برای 
حضــور هواداران در دیدار ایــران و عراق مبنی بر این بود 
که نیازی به تســت منفی نیســت و تنها داشتن مدارک 

واکسیناسیون کافی است.
حسین شریفی، ســخنگوی فدراسیون فوتبال با اعالم 
این خبر تاکید کرد: اگر تنها ۲ هفته از واکسیناســون دوز 
دوم عالقمنــدان به ثبت نام برای تماشــای دیدار ایران و 
عراق در ورزشــگاه آزادی گذشته باشد کافی است و افراد 
مایل باید به سرعت پس از مشخص شدن نحوه ثبت نام، از 

طرق سایت بلیت فروشی، اقدام به تهیه بلیت کنند
بازیکن اسبق تیم ملی عراق: قدرت ایران از 
انگیزه ما کم نمی کند، هنوز شانس صعود داریم

بازیکن اســبق تیم ملی عراق گفت: بــا حضور نفرات 
جدید روزهای خوبی در انتظار تیم ملی عراق است و هنوز 

هم شانس صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ را داریم.
به گــزارش ایرنا، تیــم ملی فوتبال ایــران، عصرامروز 
پنجشنبه در شرایطی به مصاف تیم ملی عراق می رود که 
در صــورت برتری در این دیدار، جواز صعود به جام جهانی 

قطر را بدست می آورد.
این در حالی است که در آستانه این جدال، چند بازیکن 

از هر دو تیم به ویروس کرونا مبتال شده اند.
مروان حســین بازیکن اســبق تیم ملی عــراق که در 
مرحله قبلی بازی ها در آبان ماه ســال ۹8 سابقه گلزنی به 
تیم ملی ایران را دارد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در مورد 
رویارویی تیم ملی عراق با ایران، تغییر نسل در اردوی تیم 
ملی حریف ایران،  شــانس صعود عراقی ها به جام جهانی، 
تغییر ســرمربی در این تیم و ... صحبت هایی انجام داد که 

شرح آنرا در زیر می خوانید:
شرایط تیم ملی عراق را در آستانه بازی با ایران 

چطور می بینید؟
تیم ملی عراق در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که 
مربی این تیم تغییر کــرده و به نوعی در مرحلع تغییرات 
است. البته من این شرایط را مثبت می بینم و امیدوارم این 

تغییرات با نتایج مثبت هم همراه باشد.
به تغییرات اشاره کردی؟ آیا تغییر مربی برای این 

مرحله درست بود؟
طبیعی است که پس از کسب نتایج ضعیف مربی تغییر 
کند. باید به مربی حداقل دو سال زمان بدهیم تا تفکراتش 

را بتواند در تیم اجرا کند.
*عراق اما شرایط خوبی در گروه اول رقابت های 
این تیم می تواند به  مقدماتی جام جهانی ندارد. آیا 
عنوان تیم سوم به مرحله پلی آف جام جهانی رسیده 

و در نهایت صعود کند؟
هنوز شــانس داریم به شرط اینکه بتوانیم در دو دیدار 

آینده مقابل ایران و لبنان به برتری برسیم.
پس از مدت ها هواداران می توانند به ورزشــگاه 
بیایند. این اتفاق به نفع تیم عراق اســت یا به ضرر 

این تیم؟
لــذت فوتبال به حضور هواداران اســت و با حضور آنها 
فوتبال گرمای بیشتری خواهد بخشید. همچنین این اتفاق 
باعث می شود تا بازیکنان با عملکرد بهتری در زمین حاضر 

شوند.
عراق هم چندی پیش با افتتاح یکی ورزشــگاه، 

شاهد حضور تماشاگران بود.
بله. این اتفاق بسیار مثبتی بود که به نظرم انگیزه تیم 
ملی را بیشتر کرد چرا که آنها هواداران را کنار خود حس 

کردند. این عزم تیم ملی را بیشتر می کند.

ایران - عراق؛ هت تریک برای برگزاری جشن صعود ایران و عراق، نبرد برای جشن صعود به جام جهانی 
رسول شمالی ورزنده

تیم ملــی فوتبال ایران در 
ادامــه رقابت های مرحله دوم 
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  مقدماتی 
قطر امشب در ورزشگاه آزادی 
آزادی تهران میزبان تیم ملی 
عــراق اســت ، دیــداری که 
پیروزی در آن می تواند صعود 
ما را به جام جهانی قطعی کند 
اما شــرایطی  که این روزها برای تیم ملی کشورمان ایجاد شده از جمله ابتالی 
چند بازیکن کلیدی تیم ملی ایران به کرونا و از طرفی مشکل پرواز مهدی طارمی 
به تهران و پیوستن اش به بازیکنان تیم ملی  و همچنین ابتالی برخی از بازیکنان 
عراقی به ویروس کرونا، این دیدار مهم  را با حاشــیه هایی روبرو ساخته است. با 
همه این اوصاف دیدار امشب برای تیم ملی فوتبال ما بسیار حساس و سرنوشت 
ساز اســت چراکه تیم ملی ما اگر در بازی امشب در ورزشگاه آزادی به  پیروزی 
برسد صعودی بدون دغدغه و زودهنگام را به جام جهانی تجربه خواهیم کرد که 
این خود رکوردی برای تیم ملی کشورمان محسوب می شود. اگرچه ما در دیدار 
امشب برخی از نفرات کلیدی و تاثیرگذار تیم را بدلیل کرونا در اختیار نداریم اما 
بازیکنــان آماده دیگری را در ترکیب تیم ملی داریم که می توانند برای تیم ملی 
موثر باشند. آنچه که بنظر می رسد دراگان  اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال و 
کادر فنی باید به آن توجه داشته باشند روی آوردن به یک بازی تهاجمی توام با 
احتیاط است که بایستی در دستور کار بازیکنان قرار بگیرد. از آنجائیکه تیم ملی 
فوتبال عراق چیزی برای از دست دادن ندارد و در واقع می خواهد در بازی امشب 
به حداقل امتیاز بسنده کند لذا تمام سعی خودرا می کند که با یک بازی سخت 
و درگیرانــه تمرکز تیم ملی ایران را به هم بریزد و با بهره گیری از یک تاکتیک 
قدرتی و فیزیکی تیم ملی ما را تحت فشار قرار دهد. ما هم در ترکیب تیم ملی 
از بازیکنانــی برخورداریم که می توانند معادالت بازی را به نفع ایران رقم بزنند. 
آنچه که باید در دیدار امشب بازیکنان ما به آن توجه کنند موضوع روحی و روانی 
و حاشیه ای  این دیدار است که اگر کادر فنی و مدیریت تیم از آن غافل شوند 
امکان دارد مشکالتی برای بازیکنان  تیم ملی پیش بیاید و دچار حاشیه ها شوند. 
کادر فنی بایستی با آرامش دادن به بازیکنان در این دیدار و با اتخاذ تاکتیک های 
درست  به بازیکنان تفهیم کنند که به یک بازی منطقی روی بیاورند. با توجه به 
اینکه در  تیم ملی عراق اخیرا« تغییراتی صورت گرفته و کادر فنی و ســرمربی 
جدید در تیم عراق آغاز بکار کرده لذا اینگونه استنباط می شود که خون جدیدی 
در رگ های تیم ملی عراق جریان پیدا کرده و انگیزه های خوبی را در بازی امشب 
در مقابل تیم ملــی ما دارند و در واقع یکی از نقاط قوت و الهام بخش عراقی ها 
همین است. اما کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان نباید به این تغییر 
و تحــول توجه کنند و در حقیقــت ما باید بازی روان و ایرانی خود را به نمایش 
بگذاریم. شکســت دادن تیم ملی عراق دور از دسترس نیست اگر همه بازیکنان 
تبم ملی در دیدار امشب  یکدل و هماهنگ آنگونه که سرمربی و کادر فنی تیم 
ملی از آنها می خواهند در زمین عمل کنند.عراقی ها هم شــرایط برابری از نظر 
مبتال شــدن بازیکنان خود به کرونا نسبت به ما دارند و از همه مهمتر استرس 
و نگرانی تیم ملی عراق در بازی امشــب بسیار زیاد است چراکه آنها در صورت 
باخت در مقابل تیم ملی کشــورمان دیگر شــانس چندانی برای صعود به جام 
جهانی نخواهند داشــت. بنابراین نگرانی ها در اردوی عراقی ها خیلی زیاد است. 
 بنظر می رســد دیدار امشب یکی از بازی های جذاب و تماشایی در این مرحله از 
رقابت ها شود. امیدواریم که تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدارامشب که میزبان 
است بتواند با قدرت تیم ملی فوتبال عراق را مغلوب کند و با اقتدار تمام به جام 

جهانی  قطر صعود کنیم.

یادداشت

بعد از اعتصاب بازیکنان پرسپولیس
آیا هواداران هم حق اعتصاب و اعتراض دارند؟!

مرتضی دهرویه

انتشــار  از خبرهای  یکــی 
در  خبرگزاری ها  اکثر  یافته 
دیــروز  مربوط  به بازیکنان 
بود  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
که  به دلیل دریافت نکردن 
به  حاضــر  مطالبات شــان 
انجام تمرین نشــدند.  تیم 
مصاف  از  بعد  پرســپولیس 
پرســپولیس برابر فوالد خوزستان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران 
با تصمیم کادر فنی پرســپولیس تمرینات این تیم به مدت سه روز تعطیل 
شــد و قرار بر این بود که از دیروز )چهارشنبه( تمرینات مجدد آغاز شود اما 
مشکالت مالی ســایه خود را روی تمرینات پرسپولیس انداخت و بازیکنان 
پرســپولیس از حدود ساعت 11 در ورزشگاه شــهید کاظمی حضور یافتند 
اما به دلیل خلف وعده باشــگاه در انجام تعهدات مالی خود، حاضر به انجام 
تمرین نشــدند. البته این حق طبیعی و قانونی بازیکنان است که نسبت به 
دریافت مبلغ قراردادشــان بعد از بارها شنیدن وعده های دروغ  و تاریخ های 
مختلف که هیچگاه حقیقت نداشــت ، برای دریافت درصدی از مبلغ قرارداد 
خود  اعتراض داشــته باشند  نکته قابل بیان این که بعد از حذف دو باشگاه 
مردمی از مســابقات قهرمانی باشگاه های آسیا  تاکنون هیچ اتفاق خاصی را 
جز شنیدن حرف ،مصاحبه و گفت وگوهای مختلف برخی مسئولین مشاهده 
نکردیــم  تا اینکه اعضای  هیات مدیره و مدیــر عامل جدید معرفی و البته 
بعد از مدتی دکتر ذوالفقار نسب رئیس هیات مدیره با دیدن وضعیت موجود 
عطای ماندن را بر لقایش بخشــید و اســتعفای داد  و مدیر عامل جدید هم 
تاکنون نتوانسته علیرغم قولی که به بازیکنان داده را انجام دهد ، حال سوال 
اینجاست هواداران و تماشاگرانی که عاشقانه تیمشان را دوست دارند و با این 

تیم زندگی می کنند حق اعتصاب و اعتراض را دارند؟!
آیا تماشــاگران نباید نســبت به این همه بی تدبیری مدیران  در تمام این 
ســال های اخیر واکنش نشان بدهند ؟!  بازیکنان پرسپولیس بنا به شنیده ها 
تاکنون که نیم فصل دوم هم آغاز شــده اســت فقط بیست درصد دریافتی 
داشــته اند ، ولی هوادارانی که بیش از چهار دهه اســت با گفته و شعارهای 
کذب وزاری ورزش  دولت ها مبنی بر واگذاری ســهام باشگاه به مردم همراه 
هســتند باید چگونه صدای اعتراض خــود را اعالم  و به چه نحوی اعتصاب 

کنند؟!!!
 ای کاش یک بار برای همیشــه مدیریت و ســهام  باشگاه های پرسپولیس 
و اســتقالل را بــه هواداران و مردم واگــذار نمایند  و  اینقــدر با اعصاب و 
روان هواداران بازی نکنند!اگر اصل مردم هســتند، اگر مردم صاحب نظام و 
انقالب هســتند  چگونه است که نمی توانند خودشان صاحب این دو باشگاه 
باشــند؟! جناب دکتر ســجادی وزیر ورزش و جوانان کــه خود را از جنس 
ورزش می دانید برای باقی ماندن همیشگی در اذهان ورزشکاران کافی است 
به همین یک وعده طوالنی مدت مســئولین عمل نمایید و این دو باشگاه را 

به صاحبان اصلی اش واگذار نمایید.

نگاه

اعالم اسامی داوران دیدار ایران و عراق
داوران بازی ایران و عراق از 
سری مسابقات مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی در قاره 
معرفی  فیفا  از ســوی  آسیا 

شدند.
به گزارش ســایت رســمی 
فدراســیون فوتبــال، دیدار 
تیم های ملــی ایران و عراق 
در حالی از ســاعت 18:۰۰ روز پنجشــنبه )هفتم بهمن( در ورزشگاه آزادی 

برگزار می شود که قضاوت این دیدار بر عهده داوران استرالیایی است.
کریستوفر جیمز بیث داور اول به همراه آنتون شتینین و اشلی وارویک بیکام 
کمک داوران اول و دوم و شاون رابرت ایوانس کمک چهارم قضاوت این بازی 

را برعهده خواهند داشت.
همچنین ناظر داوری این بازی عبدالکریم حسونه از اردن است.

خبر

تیم ملی هندبال ایران برای دومین بار با یک ســرمربی 
اسپانیایی به جام جهانی صعود کرد.

به گزارش »ورزش سه«، مانوئل موتایا فرناندز، نام کامل 
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال است؛ کسی که با وجود 
غیبــت برخی از چهره های کلیدی تیمش از جمله اهلل کرم 
اســتکی، کاپیتان تیم ملی تا اینجای کار در مسابقات جام 
ملت های آســیایی نتایج فوق العاده ای را کسب کرده است. 
مربی سابق تیم ملی اسپانیا که به عنوان دستیار سرمربی به 
افتخارات متعدد از جمله کســب قهرمانی جهان و قهرمانی 
سوپرکاپ اروپا دست یافته، قبل از حضور روی نیمکت تیم 
ملی ایران حدود دو سال به عنوان سرمربی تیم ملی رومانی 

فعالیت می کرد.
مانوئل دومین ســرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال در 
یک دهه اخیر اســت. کاستلو رافائل که در ابتدای دهه ۹۰ 
شمســی هدایت تیم ملی را برعهده گرفت، توانست اولین 
صعــود ایران به جام جهانی را در ســال ۲۰1۵ رقم بزند و 
حــاال برای جام جهانــی ۲۰۲3 بار دیگر هندبــال ایران با 
یک سرمربی اســپانیایی مجوز حضور در جام جهانی را به 

دســت آورده اســت. البته حضور رافائل در هندبال ایران با 
حاشــیه های فراوانی از جمله اعتصاب بازیکنان تیم ملی در 
حمایت از او علیه فدراسیون هندبال همراه بود و در نهایت به 
قطع همکاری این مربی قبل از جام جهانی ۲۰1۵ انجامید.

ایــن بار اما بعید به نظر می رســد ســرمربی آرام و کم 
حاشــیه هندبال ایران با هماهنگی به وجود آمده بین خود 
و فدراسیون نخواهد تجربه حضور روی نیمکت تیم ملی در 

جام جهانی ۲۰۲3 را بچشد.
مانوئل که متولد سال 1۹۵۹ در بارسلون اسپانیا، دارای 
مدرک دکترای علوم ورزشی از دانشگاه بارسلونا، استاد تمام 
دانشگاه بارسلون و باالترین درجه مربیگری کشور اسپانیا و 
مستر کوچ اروپا به حساب می آید؛ به پروفسور مشهور است.
 او در همیــن مدت کوتاه تاثیرگذاری خود را در هندبال 
ایران به شــدت نشــان داده؛ تا جایی که تیــم ملی بعد از 
ناکامی در دوره قبلی مسابقات آسیایی و عدم صعود به جام 
جهانی، این بار خیلی مقتدرانه رقبای سرسختی مثل کویت 
و عربستان را شکست داده و زودتر از آنچه که تصور می شد، 

صعودش را به جام جهانی قطعی کرده است.

اما شــاید زمانی می توان به ارتباط صمیمی بین مانوئل 
و شــاگردانش پی برد که نگاهی به فیلم رختکن تیم ملی 
بعد از این صعود شــیرین بیاندازیم. لحظه ای که بازیکنان 
تیم ملی از فرط شــادی هر کدام در گوشــه ای از رختکن 
نشسته و اشک شــوق می ریزند. سرمربی اسپانیایی هم که 
برخالف بقیه از خود بی خود نشــده و نشــان می دهد که 
بارها چنین بردهای بزرگی را تجربه کرده، یک به یک کنار 
شاگردانش قرار می گیرد و آن ها را آرام می کند. قشنگ ترین 
لحظه زمانی است که مانوئل احسان ابویی را در گوشه ای از 
رختکن روی زمین در آغوش می گیرد و به این شکل جشن 

صعود را با هندبالیست های ایرانی برپا می کند.
حاال کافی است محبوبیت مانوئل و ارتباط صمیمی او با 

بازیکنان را با ماچک، سرمربی سابق تیم ملی مقایسه کنید 
که حتی خیلی از ملی پوشــان حاضر نبودند زیر نظر او کار 

کنند!
البته که ماموریت مانوئل با قدرت نمایی تا همین جا به 
پایان نرســیده و او احتماال می خواهد بهترین نتیجه تاریخ 
هندبال ایران در آسیا را رقم بزند. این تیم همدل نشان داده 
که با هوش و ذکاوت ســرمربی اسپانیایی می تواند حتی تا 

فینال و دستیابی به جام قهرمانی هم پیش برود.
گام بعــدی هم موفقیــت در جام جهانــی خواهد بود؛ 
مسابقاتی که ایران برای دومین بار آن را تجربه می کند و در 
اولین دوره اش با تحمل ۵ شکســت و دو پیروزی و کسب 

عنوان بیست و یکمی جهان به کار خود پایان داده است.

با مرد تغییردهنده هندبال آشنا شوید 

مانوئل؛ گواردیوالی ورزش ایران! 

رافائــل نادال از اینکــه الهام بخش دختر 
تنیس باز ایران بوده، بسیار خوشحال است و 

آن را افتخار بزرگی برای خود می داند. 
به نقل از اســپورت، مشکات الزهرا صفی 
دختر تنیس باز ایران با تاریخ سازی توانست 
در گرند اســلم جوانان اســترالیا بازی کند و 
ســپس اولین پیروزی ایــران در این رویداد 
را به ثبت برســاند. صفی در راهروهای محل 
برگزاری گرنداســلم اســترالیا با رافائل نادال 
کسی که الهام بخش او بوده است، روبرو شد 
و با او عکس یادگاری گرفت. بدون شک این 
تجربه برای این دختر 1۷ ساله به یادماندنی 

خواهد بود.
نــادال نیز در واکنش به دیدار کوتاهی که 
با دختر تنیس باز ایران داشت، گفت: در من 
در راهرو بودم و شــخصی از مسابقات او را به 
من معرفــی کرد و در مورد حضورش در این 
مسابقات توضیحاتی داد. برای من لذت بخش 
بــود که درباره او بیشــتر بدانم، فکر می کنم 
داستان او شگفت انگیز است. دیدن بازیکنانی 
از نقاط مختلف جهان، به ویژه نقاطی از جهان 
کــه از نظر تاریخی هرگــز بازیکنانی در این 

مسابقات نداشته اند، فوق العاده است.
 او ادامه داد: فکر می کنم دیدن بازیکنی از 
ایران که اکنون در رده سنی نوجوانان است و 
یک مسابقه را برده است، فوق العاده است. این 
یک داستان عالی است و واقعاً از مالقات با او 
لذت بردم. یکی از زیباترین چیزها این است 

که ورزش می تواند زندگی مردم را تغییر دهد 
و داستان هایی مانند او می گویند که ما در راه 
درستی برای ادامه ترویج ورزش خود هستیم.
نــادال پــس از اینکه شــنید صفی پس 
از تماشــای مســابقه او، تنیــس را شــروع 
کرده اســت، بیان کرد: بــرای من، این اتفاق 
خاصی اســت که بتوانم کسی را تشویق کنم. 
همچنین به او کمک کند تا در مورد زندگی 
خود تصمیمات مثبت بگیرد و به این مســاله 

بسیار افتخار می کنم.
اگر مســابقه من به او کمک کرده است تا 
بتواند تنیس بازی کند و اکنون در گرنداسلم 
اســترالیا باشــد، برایم افتخار بزرگی است و 

برای آن بسیار خوشحالم.
مشکات الزهرا صفی :وقتی از گرنداسلم 

می گفتم به من می خندیدند،پوششم 
بخشی از وجودم است

بانوی تاریخ ســاز تنیــس ایران گفت: هر 
وقت جایــی از گرند اســلم می گفتم به من 
می خندیدند و می گفتند امکان چنین چیزی 
نیســت و هیچکس تا االن این کار را نکرده 

ولی خوشبختانه خالف آن ثابت شد. 
به گــزارش خبرنگار مهر، طــی روزهای 
گذشــته صحبت از نخستین تنیس باز ایران 
که گام در گرند اســلم گذاشــته و تمجید از 
تاریخ ســازی دختر نوجوان 1۷ ساله ایرانی 
با کســب یک پیروزی در گرند اسلم یکی از 
معتبرترین رقابتهای تنیس دنیا، زیاد مطرح 

شده است.
مشکات الزهرا صفی ســتاره این روزهای 
تنیس ایران و تیتر برتر بسیاری از رسانه های 
ورزشــی دنیاســت. جهان تنیــس از او و به 
ثمر رســیدن تالش ها و رنگ واقعیت گرفتن 
رویاهایش می گویــد، رویاهایی که صفی 1۷ 

ساله هرگز از آنها دست نکشید.
ورزش ایران بار دیگر حماســه ملبورن را 
تجربه می کند یکبــار در جام جهانی فوتبال 
1۹۹8 و این بار در تنیس گرنداسلم استرالیا، 
جایی که پدیده تنیس ایــران نام خود را به 
عنوان اولین ایرانــی حاضر در این رقابتها به 
ثبت رســاند و در نخستین دیدار خود مقابل 

حریفی از میزبان نیز به پیروزی رسید.
او دریچه ای جدید بــه روی تنیس ایران 
باز کــرد، دریچه ای که تا دهه هــا به عنوان 
یک آرزوی دســت نیافتنــی در تنیس ایران 
به فراموشــی سپرده شده بود. مشکات الزهرا 
امیدی را در دل تنیس ایران و دنیا زنده کرد 

که »غیر ممکن، غیر ممکن است«.
گفتگــو با  این تنیســور آینــده دار رت 

بخوانید
از حضور تاریخی تــان در رقابتهای 

گرند اسلم بگویید؟
مشــکات زهرا صفــی: خدا را شــکر که 
توانستم به عنوان اولین بازیکن کشورمان در 
مسابقات آزاد اوپن اســترالیا بازی کنم. این 
نخســتین گرند اسلم ســال بود که بهترین 

بازیکنــان دنیا از جمله رافائــل نادال در آن 
حضور دارند و مســابقات هنــوز ادامه دارد. 
خوشبختانه موفق شــدم بازی اولم را مقابل 
حریفی از اســترالیا ببرم ولــی بازی دومم را 
به بازیکنی از بلژیک کــه بازیکنی آماده بود 
واگــذار کردم. البتــه این شــرایط برای هر 
بازیکنی در هر سطحی امکان دارد پیش بیاید 
و خیلی طبیعی است و امیدوارم که این روند 
بتواند ادامه داشته باشد و تنیس ایران دوباره 

برای افتخار آفرینی های بیشتر پیش برود.
وقتی در گذشــته از آرزویتان برای 
حضور در گرنداســلم می گفتید واکنش 

دیگران چه بود؟
وقتــی که تنیس را شــروع کــردم هنوز 
نمی دانســتم گرند اســلم چیســت و وقتی 
فهمیدم و به عنــوان یک آرزو و هدف به آن 
نگاه کردم هروقت جایی آن را بیان می کردم 
به طور عجیب و غریبی با آن برخورد می شد 
و به مــن می خندیدنــد و می گفتند امکان 
چنین چیزی نیســت و هیچکس تا االن این 
کار را نکرده و نتوانسته است که به مسابقات 

گرنداسلم برود. 
خدا را شکر که توانستم با تالش و پشتکار 
خودم و حمایت آکادمی آپت و فدراســیون 
تنیس تــا به اینجا این اتفــاق خوب را برای 
خودم و تنیس ایران رقم بزنم و امیدوارم که 
تنیس ایران جوری پر افتخار شود و پیشرفت 
کند که ما در گرند اسلم های بعدی نه تنها با 
یک بازیکن بلکه با چند نفر در قسمت بانوان 
و آقایان شــرکت کنیم و ایــن خیلی اتفاق 

بزرگی است.
چه  به  موفقیت هایتان  تــداوم  برای 

چیزی نیاز دارید؟
مــن برای ادامه موفقیت هایم نیاز دارم که 
بیشــتر از من حمایت شــود. برای اینکه در 
شرایط اقتصادی االن خیلی کمک مالی نیاز 
دارم تا در سه تا گرند اسلم دیگر شرکت کنم 
در غیــر این صورت بازی کردن در این ســه 
گرنداســلم برای من خیلی دشوار است و اگر 
نتوانم اسپانسر پیدا کنم و به من کمک شود 

شانسی ندارم.

در روزهای اخیر در رسانه های مطرح 
تنیس جهان صحبت از شماســت حس 

تان را در این باره می گوئید؟
در هفته ای که گذشت رسانه های خارجی 
و بزرگترین رســانه های تنیــس اخبار من را 
پوشش دادند که از این بابت خیلی خوشحالم 
که مردم دنیا می توانند با من آشنا شوند و با 
سختی هایی که در راهم داشتم آشنا شوند و 
بدانند که با چه شرایط و چه سختی هایی به 
اینجا رســیدم و من و تنیس ایران را بیشتر 
بشناســند. امیدوارم ایــن راه ادامه پیدا کند 
و درهــای جدیدی بــه روی تنیس ایران باز 
شود و این پیشــرفت ها تداوم داشته باشد و 
حمایت ها بیشــتر شــود تا افتخار آفرینی ام 
ادامه پیــدا کند و در گرند اســلم های دیگر 

نتایج خوبی کسب کنم.
پوشش اسالمی شــما در گرند اسلم 

بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پوششــم در گرند اســلم برای مربیان و 
بازیکنان و کادر فنی مسابقات خیلی پوشش 
جالبی بود و در بیشتر مصاحبه ها خبرنگاران 
از من پرســیدند که این پوشــش تو را اذیت 
نمی کنــد و همانطور که به آنهــا گفتم من 
با این پوشــش سالهاســت که بــازی کردم، 
پیشرفت کردم و امروز در اینجا که می بینید 
هســتم. این پوشش یک قسمت از فرهنگ و 
وجود من اســت، حتی اگر هوا گرم هم باشد 

آزارم نمی دهد و قسمتی از من است.
هدف بعدی شما چیست؟

هدفم امســال بازی کردن در چهار گرند 
اســلم اســت که یکی از آنهــا را گذراندم و 
امیدوارم که با حمایت بیشــتر مســئوالن و 
جذب اسپانســر و گرفتن ویزا بتوانم به موقع 
به گرند اسلم ها برسم و در جدول اصلی بازی 

کنم. 
بزرگترین هدفم قهرمانی در گرند اســلم 
اســت ولی هدف های کوتاه مدتم این اســت 
که در سه گرند اســلم دیگر سال با حمایت 
بیشتر مسئوالن بازی کنم. امیدوارم که بتوانم 
با نتایجی که کسب می کنم دل مردم کشورم 

را شاد کنم.

واکنش رافائل نادال به الهام بخش بودن برای دختر تنیس باز ایرانی

وقتی از گرنداسلم می گفتم به من می خندیدند


