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بعد از گذشــت چند ســال از حضور کی روش 
در ایران و ســرمربیگری تیم ملــی چیز خاصی را 
مشــاهده نمی کنیم. یعنی تیم فوتبــال ما هنوز 
دچار ضعف هایی اســت که چند سال پیش نیز با 
آنها سرو کار داشت. قطعا ما در فاز دفاعی فوق العاده 
عمل می کنیــم و نمود این موضــوع نیز در چند 
بازی گذشته به خوبی دیده شده است. همین که 
مدافع ما در بازی مقابل ازبکستان گلزنی می کند، 
نشان می دهد خط هافبک و حمله ما دچار ضعفی 
اساسی اســت. بازی با ازبکستان چیز خاصی برای 
تیم ملی نداشــت. تیم ایران اســتراتژی خاصی را 
دنبال نمی کرد و تمام برنامه هــای تیم ملی روی 
ضربات ایســتگاهی خالصه شده بود. البته عقیده 
دارم اکنون تیم ملــی در خط دفــاع و دروازه بانی 
با مشکل خاصی روبه رو نیســت. علیرضا بیرانوند 
به عنوان دروازه بان تیم ملی عملکرد خوبی داشته 
اما نمی توان گفت سنگربانی مطمئن است. زمان 
نشــان خواهد داد که عیار بیرانوند چقدر خواهد 
بود. قطعا هر بازیکنی آرزو دارد که در تیم ملی بازی 
کند اما گاهی بازیکنانی به تیم ملی دعوت می شوند 
که لیاقت حضور ندارند. این مسائل نشان می دهد 
که کامال کادر فنی تیم ملی برای انتخاب بازیکنان 
ســلیقه ای عمل می کند. بازیکنی مانند علیرضا 
حقیقی چرا به تیم ملی دعوت می شود؟ در صورتی 
که او مدت هاست که نه باشــگاهی دارد و نه بازی 
رسمی را تجربه کرده است. به هر صورت، باید به جلو 
نگاه کنیم، سه شنبه بازی حساسی را پیش رو داریم. 
کره جنوبی تفاوت های زیادی نسبت به قبل کرده اما 
ما هم ایران هستیم و فرقی برای حریفان ندارد که 
با ایران دفاعی بازی کنند یا با ایران هجومی. نام ما 
تاثیرگذار خواهد بود. بازی سه شنبه حواشی زیادی 
خواهد داشت، درست است که بازی در شب عاشورا 
برگزار می شود اما باید بدانیم که فوتبال از مذهب 
و سیاست جدا است و ربطی به هم ندارند. همه ما 
به امام حسین)ع( احترام می گذاریم هواداران هم 
این موضوع را رعایت می کننــد و اگر تیم ملی به 
گل برسد، این شــادی برای یک برد ملی رخ داده 
و هیچ ربطی به شب عاشــورا ندارد. باید بازی را به 
نحو احسن برگزار کنیم. از سوی دیگر نباید بعضی 
از هواداران بهانه دست سودجویان بدهند. امیدوارم 
کره را شکســت دهیم؛ خصوصا حاال که کره ای ها 
جنگ روانی را آغــاز کرده اند و می خواهند ایران را 
تخریب کنند، باید بتوانیم بازی مطلوبی انجام دهیم 

و 3 امتیاز خانگی را به دست آوریم.

ورزش جهان
بازگشــت تایگر وودز به مسابقات گلف| 
تایگر وودز، گلف باز آمریکایی بعد از غیبتی طوالنی 
هفته  آینده در مسابقات اپن Safeway  کالیفرنیا 
شــرکت خواهد کرد. او که به دلیل آسیب دیدگی  
ناحیه کمر و عمــل جراحی یک ســال از بازی ها 
کناره گیری کرده بود، از آگوست ســال 2015 که 
در مســابقات قهرمانی wynd ham حاضر شد 
و دیگر در هیچ مسابقه ای شــرکت نکرد. وودز 40 
ساله هفته  آینده در مسابقات Safeway حضور 
خواهد داشت. این مســابقات بین 13 تا 16 اکتبر 

برگزار می شود.
شکست رافائل نادال در تنیس اُپن چین| 
در بازی های اُپــن چین، رافائل نــادال از گریگور 
دیمیتروف، تنیس باز بلغارستانی شکست خورد 
و از راهیابــی به نیمه نهایی ایــن رقابت ها بازماند. 
دیمیتروف نفر بیســتم رنکینگ جهان است که 
توانست رافائل نادال را با نتیجه  دو بر صفر شکست 
بدهد. این بازی در دو ســت با نتایج 6 بر 2 و 6  بر 4 
به پایان رسید. رافائل نادال نیز بعد از شکست گفت : 
»واضح اســت که گریگور از من بهتر بازی کرد. او 
شایستگی برد را داشت. تا آخر جنگیدم اما از نظر 
روحی عقب افتادم. در این شرایط شایستگی برد را 
نداشتم.« در بازی دیگر اندی ماری توانست حریف 
خود کلی ادموند را شکست دهد و به نیمه نهایی راه 
یابد. ماری با این برد در 6 بازی پیاپی پیروز شــده 

است.
ترک اردوی برزیل توسط نیمار| نیمار در بازی 
اخیر تیم ملی برزیل برابر بولیوی کارت زرد گرفت و 
به سبب آن سه اخطاره شد تا از بازی بعدی سلسائو 
در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روسیه محروم 
شود. به همین دلیل تیته، سرمربی تیم ملی برزیل به 
او اجازه داد که زودتر از موعد مقرر به بارسلونا برگردد. 
نیمار درحالی در بازی بعدی سلســائو برابر ونزوئال 
حضور نخواهد داشــت که طبق اعالم رسانه های 
برزیلی تیته قصد داشت به او به خاطر فشار زیادی 
که در این فصل متحمل شده است، استراحت بدهد 

و این بازیکن را  از ترکیب اصلی خارج کند.
پیشنهاد انگلیس برای جذب مانچینی| 
اتحادیه فوتبال انگلیس از روبرتو مانچینی سرمربی 
پیشــین تیم فوتبال اینتر دعوت کرده است تا به 
این کشور ســفر کند و در ورزشگاه ومبلی لندن، 
نظاره گر نبرد سه شــیر و مالت در مرحله انتخابی 
جام جهانی 2018 باشد. انتشــار این خبر از سوی 
اسکای اسپورت ایتالیا در شــرایطی است که این 
روزها اخباری مبنی بر قرار گرفتــن نام مانچو در 
صدر فهرست کاندیداهای جانشینی سم آالردایس، 
سرمربی پیشین سه شیر شنیده می شود. همین 
موضوع بهانه ای شده است تا رسانه  های انگلیسی 
درخصوص انتخاب مانچو به عنوان جانشین قطعی 
آالردایسی که دو هفته پیش اخراج شد، گمانه زنی 

کنند.

شهروند| وینکو بگوویچ جزو نخستین نسل از مربیان 
کروات بود که راه ایران را در پیش گرفت؛ چند ســالی 
از استقالل کشور کرواسی نگذشته بود که بگوویچ  به 
همراه چند هموطن خود مثــل فرانچیچ، نیکولیچ و 
بالژویچ به واسطه سابقه خوب تومیسالو ایویچ مرحوم، 
راهی ایران و در تیم های کشورمان مشغول به فعالیت 
شدند. حاال که 17 سال از آن دوران می گذرد، بگوویچ 
همچنان در فوتبال ایران به فعالیتش ادامه می دهد و 
اکنون او سرمربی تیم گل گهر سیرجان در لیگ دسته 
اول است. بگوویچ که اصرار دارد بگوید از زندگی در ایران 
لذت می برد، راز ماندگاری اش را شباهت فرهنگ ایران 
با مردم کرواســی می داند. او تأکید دارد مربیان کروات 
تأثیر زیادی روی فوتبال ایران گذاشته اند و ما ایرانی ها 
باید قدردان زحمات آنها باشیم. گفت وگوی »شهروند« 

با وینکو بگوویچ را در ادامه می خوانید:  
17 سال از نخستین حضورتان در ایران می گذرد؛ 

این سال ها چطور گذشت؟
خیلی خوب، روزهای اولی که به ایــران آمدم،  فکر 
نمی کردم 17 سال بمانم اما االن خوشحالم که این اتفاق 
افتاده است. من از زندگی در ایران لذت می برم و با این که 

در کشور کرواسی هم پیشنهاد برای کار دارم اما ترجیح 
داده ام در ایران کارم را ادامه دهم. این جا همه چیز برایم 

فراهم است و خوشبختانه مشکلی ندارم.
اگر از زمان استقالل کشور کرواسی حساب کنیم، 
تعداد سال های حضور شما در ایران حتی بیشتر از 

دوره حضورتان در کرواسی بوده است!
)می خندد( بله، این طور تــا به حال فکر نکرده بودم. 
االن اگر بگویم وطن من ایران است، دروغ نگفته ام. شما 
هم شک نمی کنید که دروغ می گویم؛ به فارسی حرف 

زدنم توجه کنید؛ آیا من ایرانی نیستم؟!
شاید بتوانید بگویید ایران کشور دوم تان است. تا 

چه زمانی می خواهید در ایران بمانید؟
تا هر زمانی که تیم هــای ایرانی مرا بخواهند، این جا 
می مانم و کار می کنم. من در تیم های زیادی کار کرده ام 
و هر چه در توان دارم می گذارم، به همین خاطر تیم های 

ایران همچنان به دنبالم می آیند.
در سال های گذشته گاهی از حضور مربیان کروات 
در فوتبال ایران انتقاد شده؛ این انتقادها را قبول 

دارید؟
هرگز، مربیان کروات زیادی به فوتبال ایران آمدند و 

اگر به کارنامه ما نگاه کنید، همه ما موفق بوده ایم. برانکو 
در تیم ملی ایران موفق بــود، چیرو)بالژویچ( بازیکنان 
زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرد، فرانچیچ در فوالد 
موفق بود، نیکولیچ در تیم های پایه ایران زحمات زیادی 
کشید و حتی خود من در تیم ملی امید و پرسپولیس 
بازیکنان جوان متعددی را به فوتبال شما معرفی کردم. 
اینها دالیل خوبی برای موفقیت اســت؛ راســتی لوکا 
بوناچیچ را فراموش کردم. او آخرین مربی ای است که 
یک تیم ایرانی را به فینال لیگ قهرمانان آســیا برده، 

این طور نیست؟
درست است؛ اتفاقا برانکو ایوانکوویچ هم چند روز 
قبل گفته بود کروات ها موفق ترین مربیان خارجی 

در فوتبال ایران بودند.
برانکو درست می گوید. ما زحمات زیادی برای فوتبال 
ایران کشیدیم و همیشه هم موفق بوده ایم. اهالی فوتبال 
ایران باید قدردان باشند و بدانید که فوتبال کشور شما به 

ما کروات ها مدیون است.
فکر می کنید راز موفقیت مربیان کروات چیست؟ 

ما در کرواسی مدرسه مربیگری فوتبال داریم؛ هرساله 
تعداد زیادی از افرادی که عالقه مند به مربیگری هستند، 

به این مدرســه می روند و بعد از چند ســال به مربیان 
بزرگ تبدیل می شوند. این موضوع، مهم ترین عامل در 
موفقیت مربیان کروات است. صادرات مربی در کشور 

کرواسی امروزه به یک صنعت تبدیل شده است.
صادرات مربی؟ واژه عجیبی به نظر می رسد.

برای شما عجیب است اما در کرواسی و کل دنیا این 
موضوع جا افتاده است. در تمام دنیا که بگردید، کرواسی 
بیشترین تعداد مربی را در جهان داراست و این برای ما 
یک موفقیت است. تعداد مربیان لژیونر کرواسی از تعداد 
بازیکنان بیشتر است و همین امر سبب شده تا ما از این 

بابت هیچ وقت در کشورمان به سراغ خارجی ها نرویم.
شما و برانکو، آخرین بازمانده های مربیان کروات 
در ایران هستید. فکر نمی کنید مربیان ایرانی به 

هموطنان شما دیگر کمتر اعتماد می کنند؟
من دلیل این مسأله را در چیز دیگری می دانم. فکر 
می کنم مربیگری در ایران در حال پیشرفت است. اکنون 
مربیان جوان زیادی در فوتبال ایران موفق  شده اند خود 
را باال بکشند و به همین دلیل است که باشگاه ها کمتر 
به ســراغ مربیان خارجی می روند. االن مربیانی مثل 
منصوریان، یحیی)گل محمدی(، علی دایی و ... خوب 
کار می کنند و من به فوتبال ایــران تبریک می گویم؛ 

فوتبال شما از نظر مربی رو به خودکفایی می رود.
اما در تیم ملی ایران این طور نیست!

من فکر می کنم تیم ملی ایران نیاز به مربیان بزرگ 
دارد. ایران در آسیا یک قدرت است و مربی های بزرگ 
باید این تیم را هدایت کنند. خوشبختانه فعال هم نتایج 
خوبی به دست آمده و از این بابت به اعضای تیم ایران و 

مردم تبریک می گویم.
فکر می کنید تیم ایران راحت به جام جهانی صعود 

می کند؟
هیچ تورنمنتی راحت نیست. در فوتبال اصوال بازی 
راحت نداریم. باید تالش بیشتری انجام شود تا این نتایج 
ادامه پیدا کند. کی روش برای تیم ایران سیستم دفاعی 
را انتخاب کرده و به این سیستم اعتقاد دارد اما من فکر 
می کنم بازی هجومی بیشتر به فوتبالیست های ایرانی 
می آید. خیلی ها به این سیستم ایراد می گیرند اما مهم 
این است که نتیجه حاصل شود. شخصا 20 دقیقه اول 
بازی ایران و ازبکستان را بیشتر دوست داشتم، چون تیم 
ایران چشم نواز بازی کرد اما نظر سرمربی تیم ارجحیت 
دارد. االن هم باید تالش بیشتر شود تا تیم به جام جهانی 

صعود کند.

شهروند| تقریبا همه کارشناسان فوتبال ایران بر این باورندکه 
در سال های گذشته از نداشتن ورزشگاه های استاندارد لطمه های 
زیادی خورده ایم. حاال دو ورزشگاه بزرگ ایران در تبریز و اصفهان با 
شکل و شمایل جدید آماده بهره برداری هستند و احتماال در روزهای 

آینده از این دو ورزشگاه بیشتر خواهیم شنید.
طلسم 20 ساله شکست

داستان افتتاح اســتادیوم نقش جهان بیش از 20 سال است 
که فوتبال ایران و به ویــژه اصفهان را تحت تأثیــر قرار داده و 
درنهایت گفته شده که این مجموعه در پاییز امسال به مرحله 
بهره برداری کامل خواهد رسید. از  سال گذشته که مسئولیت 
ساخت ورزشــگاه نقش جهان به شرکت فوالد مبارکه سپاهان 

واگذار شــده، همه امور با ســرعت زیاد پیش رفتــه و تقریبا 
ورزشــگاه بزرگ اصفهان آماده بهره برداری اســت. دیروز نیز 
نمایندگان فدراســیون فوتبال برای تأیید نهایی ورزشــگاه به 
اصفهان رفتند و از روند تکمیل ورزشــگاه  بازدید کردند. حاال 
قرار اســت بعد از حدود 20 سال طلســم نقش  جهان شکسته 
شود و این ورزشــگاه احتماال ظرف 20 روز آینده در لیگ برتر 

افتتاح می شود.

یادگار، نقش جهان نشد
ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز از حدود 4 ماه قبل برای بازسازی 
چمن مورد ساخت وســاز قرار گرفت. با این که اوایل گفته می شد 
چمن های رولی از اسپانیا یا ترکیه برای یادگار به ایران وارد می شود، 
اما درنهایت این اتفاق نیفتاد و چمن های داخلی از پاکدشت به تبریز 
رفت. عملیات پهن شدن چمن جدید روی ورزشگاه یادگار دیروز به 
پایان رسید و ظرف روزهای آینده ورزشگاه تبریز کامال آماده خواهد 
بود. براساس اعالم مسئوالن استانی آذربایجان شرقی، این ورزشگاه 
طبق موعد قبلی در تاریخ  29 مهرماه و همزمان با بازی تراکتورسازی 
و فوالد در هفته نهم لیگ برتر بار دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد 

تا دومین ورزشگاهی باشد که در کمتر از یک ماه افتتاح خواهد شد.

 یادگار و نقش  جهان آماده میزبانی از مسابقات

طلسم دو ورزشگاه بزرگ شکست

گفت وگوی »شهروند« با وینکو بگوویچ که هفدهمین  سال حضورش در ایران را می گذراند

فوتبال ایران به کروات ها مدیون است
 تیم ملی ایران با بازی هجومی  زیباتر می شود         صادرات مربی در کرواسی یک صنعت است

چند روز قبل که خبر سکته مغزی ریگوبرت سانگ، ستاره سابق فوتبال 
کامرون و به کمارفتن این بازیکن در رسانه های معتبر دنیا منتشر شد، 
خیلی ها یاد خاطرات افتادند؛ شایعاتی درباره بازگشت او به زندگی آمد 
که امیدبخش بود ولی دیروز رسانه های کامرونی خبر مرگ این ستاره 

را تأیید کردند.
مرگ تلخ در 40 سالگی

ریگوبرت ســانگ روزهایی کــه در ترکیب تیم ملــی کامرون و 
تیم های بزرگ فوتبال جزیره می درخشید، تصورش را هم نمی کرد 
که در 40 سالگی با دنیا وداع کند. مدافع پیشین لیورپول یکشنبه 
هفته گذشــته بر اثر ســکته مغزی به کما رفت و پس از دو روز به 
هوش آمد اما درنهایت روز گذشته در شرایط ناپایدار، به کام مرگ 
فرو رفت. سانگ که ســابقه بازی در لیورپول، وستهام، متس، لنس 
و گاالتاســرای را در کارنامه اش داشــت، قرار بود برای درمان های 

تکمیلی به فرانسه برود اما زمان مهلتش نداد و درنهایت در کامرون 
در 40 سالگی درگذشت.

شایعات عجیب
ســانگ که 137 بازی ملی با پیراهن کامرون در کارنامه اش داشت و 
در چهار دوره جام جهانی بازی کرد، شایعات عجیبی درباره اش منتشر 
شده است. یکی از سایت های کامرون به جنجال استفاده از مواد مخدر 
توسط این اسطوره دامن زده اما هنوز چیزی دراین باره تأیید نشده است. 
مدافع پیشــین لیورپول در دوران فوتبالش حضور در هشت دوره جام 
ملت های آفریقا و قهرمانی در المپیک 2000 سیدنی را تجربه کرده بود. 
او که از سال 2015 تاکنون هدایت تیم ملی فوتبال چاد را برعهده داشت، 
به مدت 3 فصل با لیورپول و وستهام در لیگ برتر بازی کرد و پس از بازی 
برای لنس فرانسه به مدت 6 فصل در سوپرلیگ ترکیه در گاالتاسرای و 

ترابوزان اسپور عضویت داشت.

 ریگوبرت سانگ به علت سکته مغزی درگذشت

سرنوشت تلخ ستاره کامرون
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کیوسک

ونگر و توصیه به فدراسیون انگلیس

روزنامه انگلیســی دیلی میرر روز گذشته ضمن 
اشــاره به بازی شــب  گذشــته انگلیس و مالت به 
مشکالت تیم این کشور بعد از آالردایس اشاره کرده 
است. این روزنامه نقل قولی از آرسن ونگر را روی جلد 
برده و نوشته است: »اتحادیه فوتبال انگلیس باید به 
فکر مربی انگلیسی باشــد.« ونگر در این گفت وگو 
خودش را از تیم ملی انگلیس جدا کرد و به پیشنهاد 

رسمی جواب منفی داد.

رهبری به نام پیکه

روزنامه اســپورت کاتالونیا چاپ اســپانیا تیتر 
»پیکه رهبری را به عهده می گیرد« را انتخاب کرد 
و در توضیح تیتر نوشت: »پیکه در بازی مقابل ایتالیا 
پانصدمین بازی فوتبالش را انجــام داد؛ او رهبری 
را در بارسلونا آموخته اســت و دوست دارد در بارسا 
بازنشسته شود.« این روزنامه نوشته پیکه از ریاست 
باشگاه خواســته تا قراردادش را برای 2 سال دیگر 

تمدید کند.

شایعه روز

الیک روز

نکونام، شریک تجاری ژاوی

جواد نکونام که چند ماهی است به عنوان دستیار 
کارلوس کی روش در تیم ملی مشــغول به فعالیت 
شده، روزهای پرکاری را سپری می کند. کی روش 
برای بازی های مقدماتی جام جهانی دستیارانش 
را به کشورهای دیگر می فرســتند تا رقبا را آنالیز 
کنند. براین اساس نکونام به قطر رفته تا بازی این 
تیم مقابل ســوریه را از نزدیک به نظاره بنشیند و 
نکات فنی حریف بعدی ایران )سوریه( را به اطالع 
سرمربی تیم ملی برساند. نکونام که روزجمعه به قطر 
ســفر کرد، دیروز دیداری جذاب با ژاوی هرناندس 
اسطوره فوتبال ایتالیا داشــت. ژاوی که این روزها 
عضو تیم العربی قطر است، در دیدار دیروز با نکونام از 
هر دری سخن گفت. در این باره حتی شایعه  شد که 
قرار است نکونام و ژاوی کارهای اقتصادی نیز در قطر 
و امارات با یکدیگر انجام دهند. البته صحت این خبر 
هنوز ازسوی هیچ مقام رسمی تأیید نشده اما اگر در 
آینده دیدید که نکونام و ژاوی شریک تجاری شدند، 

تعجب نکنید. 

داوری ایران، رکورددار در آسیا
خیلی هــا  شــاید 
داوری  کننــد  تصور 
فوتبال ایران در سطح 
بین المللی به علیرضا 
و کمک هایش  فغانی 
ختم شــود؛ امــا در 
واقع اینطور نیســت. 

داوری ایران در یکی، دو  ســال گذشته پیشرفت 
قابل مالحظه ای داشــته و جوانانی به این عرصه پا 
گذاشتند که می توانند جزو بهترین ها باشند. خبر 
خوشحال کننده برای فوتبال ایران چنین است که 
برای نخســتین بار در تاریخ 6 داور و 9 کمک داور 
به ســمینار داوران AFC دعوت شده اند. حسن 
کامرانی فر، رئیــس دپارتمــان داوری در این باره 
می گوید: »با توجه به موفقیت داوران در مسابقات 
بین المللی، بیشترین سهمیه داوری در آسیا را داریم 
و با توجه به این که داوران الیت ما افزایش پیدا کرده 
در همین راستا تعداد قضاوت های بین المللی داوران 
کشورمان نیز هم افزایش می یابد. بدون شک هم به 
لحاظ کمیت و کیفیت باالتریــن رتبه داوری را در 
آسیا داریم.« علیرضا فغانی، محسن ترکی، موعود 
بنیادی فر، بیژن حیدری، پیام حیدری و حســن 
اکرمی به عنوان داور و رضا ســخندان، محمدرضا 
منصوری، محمدرضا ابوالفضلی، سعید علی نژادیان، 
علی میرزابیگی، حســن ظهیری، آرمان اسعدی، 
سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم به عنوان کمک داور 

در این کالس حضور خواهند داشت.
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شهروند| تا قبــل از این که باشــگاه وردربرمن 
یک ایرانی- آلمانی را به عنوان سرمربی جدید خود 
برگزیند، خیلی ها الکساندر نوری را نمی شناختند. 
نوری 37 ساله که سابقه حضور در تیم های پایه ای 

ایران را نیز دارا اســت، حاال در قامت سرمربی 
وردربرمن درخشــش خوبی داشــته و 
توانسته چشم ها را به سوی خود خیره 
کند. او در یکی، دو هفته گذشته نتایج 
مطلوبی گرفت تا مســئوالن وردربرمن 

به حمایت کامــل از او بپردازند و عنوان 
موقــت را از جلوی نامــش بردارند. 

مربی ایرانی- آلمانی دیروز در 
گفت وگو با نشریه بیلد آلمان 
از عالقه اش به ایران و ریشه 
ایرانی اش سخن گفته است. 
او صحبت هایش را از خاطره 
سفر به ایران به همراه پدرش 
آغاز کــرده اســت: »پدرم 
ایرانی است. من با دو فرهنگ 
متفــاوت بزرگ شــده ام و در 
نتیجه دیدی بازتر نســبت به 
جهان دارم. برایم باعث تاسف 
اســت که فارســی را کم بلد 
هستم؛ در  سال 2005 یک بار 

هم به ایران سفر کردم و ارزش های فرهنگی مردم 
ایران مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد.« او ادامه داد: 
»من در بوکســتهوده به دنیا آمدم و همانجا بزرگ 
شدم. در نوجوانی به برمن پیوســتم و پدرم اولین 
مربی من بود. در جوانی و زمان پیوستن به تیم 
A جوانان برمن، به مدرســه شبانه روزی 
رفتــم. 7 ســال در برمن بــودم. این جا با 
همسرم آشنا شدم. ما همیشه به صورت 
واضح گفته ایم کــه می خواهیم در برمن 
به زندگی ادامه دهیم.« سرمربی ایرانی- 
آلمانــی در ادامه عالقه اش بــه غذا پختن را 
مطرح کرده است: »من آشپزی کردن 
را بلد هستم اما همیشه غذاهای 
خوبی درست نمی کنم. همیشه 
عاشق غذاهای ایرانی بودم و 
وقتی پدرم برایمان درست 
می بردم.«  لذت  می کرد، 
نــوری در گفت وگــو با 
بیلــد از عالقــه اش به 
کتاب های غیرداستانی و 
موسیقی های شاد سخن 
گفت و اعالم کرد یک سگ بولداگ 
18 ماهه دارد و خودرویش یک اپل 

کورسای مشکی رنگ است.

 سرمربی ایرانی وردربرمن در گفت وگو با بیلد از عالیقش گفت

نوری: متاسفم که فارسی را کم بلدم
شــهروند| از بازیکنی مانند کریس رونالدو 
باید هر لحظه انتظــار انجام یک کار خارق العاده 
را داشــته باشــید؛ ابر ســتاره پرتغالی فوتبال 
جهانی در ادامه موفقیت های فردی اش شــبی 
رویایی برای تیم ملی کشورش ساخت. او که در 

سال های اخیر نشان داده از رکوردشکنی 
خسته نمی شود، یکشــنبه شب نه تنها 
عامــل اصلی پیــروزی تیم کشــورش 
مقابل آندورا بود که 3 رکورد را شکست. 
رونالدو در بازی که به میزبانی ورزشــگاه 

اویرو برگزار شــد، نقش زیادی در 
برتری 6 بر صفر تیمش داشت 

و 4 گل بــه ثمر رســاند. گل 
اول رونالدو، ثانیه 73 بازی 
به ثمــر رســید و دومین 
گلش نیــز 190 ثانیه بعد؛ 
بدین ترتیب رونالدو موفق 
شد ســریع ترین دبل تاریخ 
رقابت های جام جهانی چه 
در فاز مقدماتــی و چه در 

مرحله نهایی را بــه نام خود 
ثبت کنــد. پیش از ایــن رکورد 
در اختیار انزو شــیفو، ســتاره 

ســابق تیم ملی بلژیک بود که ســال 1993 در 
بازی برابر قبرس به ثبت رســیده بــود. رونالدو 
همچنین توانســت اولین 4 گل خــود در یک 
بازی را برای تیم ملی کشورش به ثمر برساند. او 
البته با پیراهن رئال چندین بار موفق به انجام 
این مهم شده است. بدین ترتیب رونالدو با 
رکورد نونو گومــژ برابری کرد. گومژ پیش 
از رونالدو تنها بازیکنی بود که با پیراهن 
پرتغال در یک بازی 4 گل به ثمر رسانده 
بود و جالب این که او نیــز برابر آندورا موفق 
به این کار شــده بــود. رونالدو بعــد از بازی 
گفت: »نــه فقط من که ســایر بازیکنان 
مهم هســتند. همیشــه تمام تالشم را 
برای تیم ملی انجام داده ام. احســاس 
مفید بودن می کنم و خوشــحالم که 
پس از مصدومیت در یورو به میادین 
برگشته ام.«  در ســایر بازی های مهم 
شنبه شب مقدماتی جام جهانی فرانسه 
با نتیجه 4 بر یک از ســد میهمانش 
بلغارستان گذشت و بلژیک 4 بر 
صفر بوسنی را شکست 

داد.

پرتغال تا کریس دارد، غمی ندارد

شب تاریخی رونالدو با 3 رکورد جدید


