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تیم ملی فوتبال ایران هنوز سرمربی بعدی اش را انتخاب 
نکرده است. این تیم که در جام جهانی با کارلوس کی روش 
پرتغالی وارد قطر شــده و نتایج چنــدان خوبی نگرفته بود، 
بعد از جام و با وجود درپیش بودن فیفادی فروردین ماه هنوز 
ســرمربی بعدی را انتخاب نکــرده و آن طور که مهدی تاج، 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز گذشته عنوان کرده، ظاهرا 
عجله ای برای انتخاب ســرمربی تیم ملی بزرگساالن ایران 
نیست و «وقت هســت». البته که بعد از اتمام جام جهانی 
تا همین حاال گمانه زنی درباره سرمربی بعدی وجود داشته 
و همچنــان این رویــه ادامه دارد. عده ای بــا توجه به نگاه 
دولت به مقوله به کارگیری نیروهای داخلی، عنوان کرده اند 
سرمربی بعدی ایرانی اســت، ولی همچنان عده ای اعتقاد 
دارنــد این تیم نیاز بــه یک مربی بزرگ خارجــی دارد تا در 
تورنمنت های پیش رو خاصه در جام ملت های آســیا بتواند 
به عنوان قهرمانی برسد. در این میان ولی کارلوس کی روش 
هم هنوز به طور کامل از چرخه خارج نشــده و جریانی قویا 
به دنبال تمدید قرارداد این مرد پرتغالی – موزامبیکی است.

کی روش در شــرایطی دوباره به ایران برگشــت که تیم 
ملی با هدایت دراگان اســکوچیچ بــا اقتدار به جام جهانی 
رســید ولی از آنجا که دو رقیب سیاسی ایران در دنیا یعنی 
انگلیس و آمریکا با تیم ملی در گروه دوم جام قطر هم گروه 
شدند، عده ای با اســتناد به این مورد که ممکن است نتایج 
فاجعه آمیزی با اسکوچیچ در جام جهانی رقم بخورد، پای 
تغییر سرمربی ایستادند. هم زمان گروهی از بازیکنان باسابقه 
تیم ملی هم با اشــاره به این مورد که دراگان چندان گزینه 
مناســبی برای نیمکت تیم ملی در قطر نیســت، خواستار 
بازگشــت کی روش شــدند. برگشــتن این مربی باسابقه به 
فوتبال ایران ولی دســتاوردی نداشــت. ایران به انگلیس و 
آمریکا باخت و بدترین نتیجه تاریخش در بازی های رسمی 
را هــم در همین جام جهانی رقم زد. نتیجه شــد آنکه تیم 
ملی مثل ادوار گذشــته از صعود به مرحله حذفی بازماند. 
این عملکرد در شــرایطی رقم خورد که ایران در مقایسه با 
ســایر تیم های آسیایی حاضر در جام جهانی گروه ساده تری 
داشــت. برخالف اســترالیا، ژاپــن و کره که از گروه دشــوار 
خودشــان در جام جهانی صعود کردنــد، ایران با کی روش 
فقط ســه امتیاز که حاصل برتری برابر ولز بود، کســب کرد 
و از دور رقابت هــا کنار رفت. قــرارداد کی روش هم با اتمام 
بازی هــای جام جهانــی به پایان رســید. او با فدراســیون 
فوتبال ایران توافق کرده بــود تا بعد از جام جهانی هدایت 
تیــم را بر عهده بگیرد و در صورت کســب نتایج مناســب، 
به طور خودکار قراردادش بــرای حضور در جام ملت های 
آســیا تمدید شــود. نتایج کی روش ولی به گونه ای نبود که 
فدراسیون را وادار به فعال کردن بند تمدید خودکار قرارداد 
این مرد پرتغالی کند. این طور شد که فدراسیون با کی روش 
بــه طور موقت خداحافظی کرد تا در صورت نیاز باب جدید 

مذاکره با او گشوده شود.
ایــران که از جام جهانی برگشــت، فضا حســابی علیه 
کارلوس کی روش شــد. او با وجــود وعده های متعدد برای 

ارائه عملکردی مناسب به همراه تیم ملی در جام جهانی، 
حتی از جام جهانی قبلی در روسیه هم امتیاز کمتری گرفت 
تا بعد از نشســتن روی نیمکت تیم ملــی در پنج تورنمنت 
مهم (ســه جام جهانی و دو جام ملت ها) برای ایران کاری 
نکرده باشــد. از آن گذشته، نگاه سنتی به بازیکنانی محدود 
و عدم اســتفاده از جوانان، عدم ارتبــاط با مربیان داخلی و 
اعتقادنداشــتن به پتانسیل همین دست از مربیان، مشخص 
کرد که شعار کی روِش جدید بیشتر برای توجیه بازگشت او 
به ایران به کار رفته اســت. چنین شــد که رفته رفته زمزمه 
تغییر ســرمربی به گوش رســید و در این بیــن از گزینه های 
ایرانــی برای هدایت تیم ملی نام برده شــد. اتفاق تأثیرگذار 
ولی «ســفارش» به تمدید قرارداد بــا کارلوس کی روش از 
نهادهای باالتر است. در واقع فدراسیون فوتبال که با توجه 
به انتقادات به خوبی پی برده بود کی روش دیگر برای فوتبال 
ایران پاســخ گو نیســت، به تنهایی در این زمینه تصمیم گیر 
نبوده و نیســت. کی روش در جام جهانی به دلخواه دولت 
در کنفرانس هــای خبری اش حــرف زد و همین مورد فارغ 
از نتایجی که او به دســت آورده، زمینه ســاز «توصیه» برای 
همکاری مجدد با او شده است. در واقع تا همین هفته قبل 

هم کــی روش همچنان جدی ترین گزینــه برای هدایت تیم 
ملی ایران بود؛ گزینه ای که البته چندان باب میل فدراسیون 

فوتبال ایران نبود.
در هفته های گذشــته ولی تغییراتی رخ داده و رفته رفته 
کارلوس کی روش از فهرســت گزینه هــای احتمالی فاصله 
گرفته اســت. آن طور که به نظر می رســد فدراسیون فوتبال 
اگر مجبور به پیگیری کارهای این ســرمربی پرتغالی نشــود، 
قیــد همکاری بــا او را زده و تمرکزش را بــر روی مذاکره با 
گزینه های جدید گذاشــته اســت؛ گزینه هایی که البته هنوز 
دربــاره آنها شــایعاتی وجود دارد. در این بین چندین اســم 
مختلف هم معرفی شده که به نظر می رسد تعدادی از آنها 
برای ردگم کردن اســت. علی دایــی و یحیی گل محمدی در 
این مقوله می گنجند. ضمــن اینکه همین دیروز هم مدیران 
گل گهر شایعه مذاکره فدراسیون فوتبال با امیر قلعه نویی را 
تکذیب کرده و گفته اند این مربی با سیرجانی ها قرارداد سفت 
و ســختی دارد و قرار نیســت جایی برود. در کنار این موراد 
چند گزینه خارجی هم مطرح شــده که نمی توان آنها را رد 
یا تأیید کرد. مســئله ولی خبری است که دو، سه هفته قبل 
از فدراســیون فوتبال به بیرون درز کرد؛ خبری که عنوان شد 

فعال با توجه به تعطیــالت ژانویه روند مذاکرات به روزهای 
آتی کشیده شده اســت. از همین یک کد می توان پی برد که 
احتماال گزینه مدنظر فدراســیون فوتبــال یک مربی خارجی 
دیگر اســت؛ چون ژانویه در ایــران تعطیالتی در کار نبوده و 
اصوال گزینه های ایرانی را کاری به تعطیالت میالدی نیست. 
از سوی دیگر، اسامی نام آشنای خارجی که پیش تر هم سابقه 
فعالیت در ایران را داشــته اند در دسترس بوده و تعطیالت 
ژانویه به آن معنی نداشته اند. پس تا به اینجا می توان چنین 
نتیجه گیری کرد که فدراسیون فوتبال کارلوس کی روش را از 
دور خارج کرده و مشغول مذاکره با گزینه های جدیدی است؛ 
گزینه هایی که احتمال خارجی بودنشان بیش از داخلی بودن 
اســت. البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت وقتی پای 
مذاکره در میان باشــد، همه چیز به مویی بند است و ممکن 
است در ثانیه های آخر، عدم توافق بر سر یک بند، کل توافق 
را به هم بریزد. آن طور که از شواهد امر پیداست، فدراسیون 
در تالش اســت تا یکی از گزینه های پیش رو را تا آخر همین 
هفته قطعی کند و شرایط را جدی تر پیش ببرد. امری که اگر 
رخ دهد می توان امید داشــت که فوتبال ملی وقت بیشتری 

برای بازسازی و آماده سازی داشته باشد.

کارلوس کی روش نیست

امشب در ورزشگاه ملک فهد ریاض، دو تیم مطرح فوتبال دنیا یعنی رئال مادرید 
و اســپانیا در دیدار سوپرکاپ این کشــور به مصاف هم می روند تا تکلیف قهرمان 
این دوره از بازی ها مشــخص شود. ناگفته پیداســت برخالف سایر کشورها، دیدار 
ســوپرکاپ اسپانیا چند سالی می شود که به میزبانی عربستانی ها برگزار می شود و 
این رویه تا سال ۲۰۲۹ هم ادامه خواهد داشت. این یعنی برگزاری دیدار سوپرکاپ 
اســپانیا در ریاض، یکی دیگر از نمایش های قدرت عربســتان در منطقه در عرصه 
ورزش اســت. آنها که این روزها دلخوش به آوردن کریســتیانو رونالدو به ریاض 
هســتند و قرارداد او را با باشــگاه النصر نهایی کردند، در سال ۲۰۱۹ کار مهم تری 
انجام داده و یکی از حســاس ترین تقابل های فوتبالی دنیا را میزبانی کردند. طبق 
قرارداد سه ساله ای که فدراسیون فوتبال اسپانیا با همتایان عربستانی منعقد کرد، 
قرار شــد که دیدار سوپرکاپ اســپانیا، جدال برنده لیگ و جام حذفی این کشور به 
میزبانی عربســتان برگزار شود. آن زمان در توافق اولیه پای قراردادی ۱۴۰ میلیون 
یورویی در میان بود. به عبارتی برای گرفتن یک میزبانی ساده که قرار بود فقط دو 
تیم به مصاف هم بروند، اســپانیا به ازای هر دوره ۴۰ میلیون یورو از عربستانی ها 
گرفت. گو اینکه کرونا باعث شد تا این میزبانی تحت الشعاع قرار بگیرد و عربستان 
نتواند به طور کامل از تیم های اســپانیایی پذیرایی کند. با وجود این چنین قراردادی 
حاال برای هفت ســال دیگر، یعنی تا ســال ۲۰۲۹ تمدید شــده و ایــن بار به ازای 
هر دوره، قرار اســت فدراسیون فوتبال عربســتان ۳۰ میلیون یورو به اسپانیایی ها 
بدهد. تغییراتی هم در این برنامه ها ایجاد شــده و عربستانی ها برای اینکه بتوانند 
جذابیت این رقابت را که به طور معمول قرار بود بین دو تیم برگزار شــود، بیشــتر 
کنند، این بازی ها را به شــکل تورنمنتی چهار تیمی از اسپانیایی ها تغییر دادند. به 
طوری که دو بازی به اســم نیمه نهایی برگزار می شــود و برنــده آنها در فینال به 
مصــاف یکدیگر می روند. امســال رئال مادرید در دیدار اول موفق شــد در ضربات 
پنالتی از ســد والنسیا عبور کند و به فینال برســد. بارسلونا هم در شرایطی مشابه 

و بــاز در ضربات پنالتی توانســت رئال بتیس را ببرد و پا به دیــدار نهایی بگذارد. 
این طور شــده که این دو تیم که سال گذشته در نیمه نهایی بازی کرده و رئال برنده 
شــده بود، قرار است امشب از ســاعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران مقابل همدیگر قرار 
بگیرند. جدال بارســلونا و رئال مادرید همــواره در زمره برترین جدال های فوتبالی 
دنیا بوده و کال حیثیتی اســت. در واقع هیچ کدام از دو تیم که دو خاســتگاه کامال 
مجزا دارند، نمی خواهند در این بازی بازنده باشند. این دو تیم قبل از برگزاری بازی 
امشب در زمره مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابت های اللیگا هم محسوب 
می شــوند؛ جایی که فعال بارسلونا با ۴۱ امتیاز صدرنشین است و رئال مادرید با ۳۸ 
امتیاز در تعقیب آن. بارسلونا با توجه به شکستی که در این جام برابر رئال مادرید 
داشــته، در پی گرفتن انتقام است؛ ولی همان طور که ژاوی سرمربی جوان این تیم 
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بیانیه انجمن ورزشی نویسان ایران
 درباره وضعیت احسان پیربرناش

انجمن ورزشی نویســان ایــران در پی اعالم حکم محکومیــت یک عضو انجمن 
در بیانیه ای درخواســت تجدید نظر در حکــم صادره را مطرح کرد. در بیانیه انجمن 
ورزشی نویسان ایران درباره حکم محکومیت احسان پیربرناش، خبرنگار ورزشی عضو 
این انجمن، سردبیر «بانک ورزش» و طنزنویس ورزشی به ۱۰ سال حبس، آمده است: 
انجمن نویســندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، به عنوان یک تشکل رسمی 
روزنامه نگاری ورزشــی، در جهــت انجام وظیفه صنفی و حرفــه ای خود، از همان 
روزهای نخست بازداشت همکاران ورزشــی نویس، تمامی مساعی و تالش خود را 
برای اطالع از وضعیت و دالیل دســتگیری آنان از سوی مراجع ذی ربط به کار گرفت 
و از طریــق گفت وگو و مکاتبه و مراجعه به مســئوالن نهادهــای ذی ربط قضائی و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، پیگیری های الزم را برای آزادی این همکاران انجام 
داد. اینک پس از گذشــت قریب به سه ماه از بازداشت ها، اعالم محکومیت احسان 
پیربرناش، به زندان طوالنی مدت در دادگاه بدوی، بســیار دور از انتظار بود تا شــرایط 
برای این همکارمان و همسرشــان خانم بهناز میرمطهریان که ایشان نیز از همکاران 
ورزشــی نویس عضو انجمن است، بسیار سخت شــود. انجمن ورزشی نویسان ایران 
در ادامــه بیانیه خــود آورده که انتظار دارد مراجع قضائی ذی ربط نســبت به اعالم 
وضعیت و دالیل محکومیت احســان پیربرناش و سایر خبرنگاران ورزشی بازداشتی 
اقدام کرده و ضمن تجدید نظــر در احکام و آرای صادره، زمینه آزادی این همکاران 

را فراهم  کنند.

استفاده داوران از ایرپاد در بازی های لیگ فوتبال 
ممنوع شد

یکی از داوران فوتبال ایران می گوید استفاده از ایرپاد در بازی ها ممنوع شده است. 
به گزارش ایســنا، عباس راکی درباره کالس دانش افزایی داوران اظهار کرد: ما دیروز 
در کالس تســت دادیم و با کمک آقای افشــاریان و مســعود مرادی و دانیال مرادی 
اشــتباهات خودمان را بررســی کردیم تا در نیم فصل دوم با وحــدت رویه بازی ها را 
قضاوت کنیم. او درباره اینکه گفته می شــود اضافــه وزن دارد هم گفت: اول فصل 
ســخت ترین تســت را گرفتند که من قبول شدم، دیروز هم تســت گرفتند و باز قبول 
شــدم. در ادامه بیژن حیدری درباره کالس دانش افزایی داوران در جمع خبرنگاران 
گفت: کالس خوب و کاربردی بود. تمام مسائل و اشتباهات بررسی شد و فکر می کنم 
نیم فصل خوبی در پیش داشته باشیم. دیروز هم تستی گرفته شد و همه آماده بودند. 
او افزود: ارکان تیم ها باید صبر خود را بیشــتر کنند. اعتراضات نســبت به سال های 
گذشته بیشتر شده اما ما سعی می کنیم بهتر از گذشته قضاوت کنیم. او درباره اینکه 
برخــی داواران در بازی ها از موبایل و ایرپاد برای ارتباط اســتفاده می کنند هم گفت: 
من فقط در یک بازی استفاده کردم اما گفتند دیگر استفاده نکنیم تا سیستم رادیویی 
خریداری شود. فدراسیون می خواست سیستم رادیویی تهیه کند اما چون می خواهد 
VAR تهیه کند، سیســتم رادیویی هشــت کاناله باید تهیه شــود. اگر تیمی سیستم 
رادیویی برای بازی ها خود تهیه کرده باشــد از آنها اســتفاده می شــود اما از سیستم 
ایرپاد استفاده نمی شــود. ما هم دوست داریم به روز شویم و امکانات داشته باشیم. 
فدراسیون هم مشــکالتی دارد و در تالش است که مشکالت را حل کند. با این حال 
سعی می کنیم با همین امکانات کم اشتباه ظاهر شویم. حیدری در پاسخ به این سؤال 
که آیا مطالبات داوران پرداخت شــده است یا خیر؟ هم گفت: به  روز پرداخت شده و 

فکر می کنم فقط یکی، دو هفته اخیر پرداخت نشده است.

دانستنی های جذاب یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی

دور چهارم رقابت های جام حذفی در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در شــرایطی با انجام ۱۶ 
بازی به اتمام رســید که تیم های کوچک بعضا تا آســتانه  ثبت شگفتی پیش رفتند 
امــا در گام آخر کم آوردند و بــه رقبای بزرگ خود باختند. به گــزارش ایرنا، مرحله  
یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال ایران با برگزاری ۱۶ بازی به اتمام 
رسید و تکلیف تیم های حاضر در دور یک هشتم نهایی مشخص شد. جام حذفی به 
جام شگفتی ها مشهور است، اما در این مرحله شاهد شگفتی ای نبودیم. گرچه برخی 
از تیم های کم نام و نشان توانســتند تا یک قدمی شگفتی سازی پیش بروند، اما در گام 
آخر کم آوردند و به رقبای بزرگ خود نتیجه را واگذار کردند. مســابقات انجام شــده 

نکات جالبی را در دل خود داشت که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
تیم های صعودکننده به یک هشتم نهایی:

لیگ برتر: هوادار تهران، گل گهر سیرجان، آلومینیوم اراک، پرسپولیس تهران، فوالد 
خوزستان، مس رفســنجان، پیکان تهران، نســاجی مازندران، نفت مسجدسلیمان، 

سپاهان اصفهان، مس کرمان، استقالل تهران
لیگ یک: پارس جنوبی جم، استقالل مالثانی، دریا کاسپین بابل

لیگ دو: نود ارومیه
 ذوب آهن اصفهــان، ملوان بندرانزلــی، صنعت نفت آبادان و تراکتــور تبریز تنها 
تیم های لیگ برتری  بودند که از گردونه  مســابقات کنار رفتند. آنها به تیم های هم رده  

خود نتیجه را واگذار کردند.
 هیچ تیمی نتوانست حریف سطح باالتر خود را شکست دهد. لیگ برتری ها به هیچ 
تیمی از لیگ یک یا دو نتیجه را واگذار نکردند و این اتفاق برای تیم های لیگ یکی در 
جدال برابر لیگ دویی ها رخ نداد. نود ارومیه به عنوان تنها تیم دسته دومی حاضر در 

دور پنجم، از سد یکی از هم رده های خود یعنی بعثت کرمانشاه گذشت.
 در این ۱۶ بازی ۴۱ بار دروازه ها باز شــد و میانگین ۲.۵۶ گل به ثبت رســید که آمار 

خوبی برای فوتبال ایران در مقایسه با لیگ برتر به حساب می آید.
 دیدار تیم های آریو اسالمشهر و آلومینیوم اراک با نتیجه ۳ بر ۲ در پایان ۱۲۰ دقیقه به 
سود ایرالکو تمام شد تا این بازی پرگل ترین دیدار مرحله  چهارم مسابقات باشد. چهار 
مسابقه هم با نتیجه  یک بر صفر تمام شد تا کم گل ترین دیدارهای این دور نام بگیرند.

 هشــت دیدار در ۹۰ دقیقه برنده  خود را شــناخت و هشت بازی در وقت اضافه یا 
ضربات پنالتی پیروز آن مشخص شد. از بین این هشت مسابقه، سه بازی به ضربات 
پنالتی کشــیده شد و الباقی مســابقات در دو وقت ۱۵دقیقه ای شاهد مشخص شدن 

برنده و بازنده اش بودیم.
 سپاهان با کسب برتری ۳ بر صفر مقابل سایپا تهران به مقتدرانه ترین پیروزی دست 

پیدا کرد و شهریار مغانلو با سه گل، بهترین گل زن این مرحله نام گرفت.
 ۱۱ تیــم میزبان و پنــج تیم میهمان در این مرحله بر رقبای خــود فائق آمدند. نود 
ارومیه، آلومینیوم اراک، نفت مسجدسلیمان، استقالل مالثانی و دریا کاسپین بابل تنها 
تیم های میهمانی بودند که موفق به صعود شدند. به جز استقالل مالثانی، چهار تیم 
دیگر در ۱۲۰ دقیقه یا ضربات پنالتی برد را مال خود کردند و میزبان را از پا درآوردند.

گفتنی اســت دیدار ملوان و نفت مسجدســلیمان به دلیل اســتفاده نفتی ها از 
بازیکنی که محروم بوده ممکن است با تغییر نتیجه همراه شود.

مرحله  بعدی هنوز مشخص نیست دقیقا در چه زمانی برگزار می شود. البته باید 
قرعه کشی هم بین ۱۲ تیم لیگ برتری، سه تیم لیگ آزادگانی و یک تیم لیگ دویی به 

انجام برسد تا متوجه شویم چه تیم هایی باید به مصاف یکدیگر بروند.

فـوتـبـال در امـروز
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آلمریا – اتلتیکومادرید ۱۸:۴۵
رم – فیورنتینا ۲۳:۱۵

رن – پاری سن ژرمن ۲۳:۱۵

گفته، رئال مادرید مدعی جدی تری اســت. ســرمربی بارسلونا که در آستانه کسب 
اولین جام با این تیم به عنوان سرمربی است، پیش از این بازی در کنفرانس خبری 
گفت: «رئال مادرید مانند همیشــه اســت. آنها روی حمالت و در خط میانی بسیار 
قدرتمند هســتند. این تیم قهرمانی فعلی اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا اســت. آنها 
قدرتــی باورنکردنی در فینال هــا دارند و ما باید با آن رقابــت کنیم. انگیزه زیادی 
داریم و هیجان زده هستیم. این قهرمانی برای ما اهمیت زیادی دارد؛ اما از نظر من 
رئال هم بســیار قدرتمند است. جنبه روانی این بازی بسیار مهم است. آنها تجربه 
بیشــتری در فینال ها دارند؛ اما ما هم اشــتیاق بســیاری برای این بازی داریم. باید 
ســعی کنیم مثل ۶۰ دقیقه اول بازی با بتیس باشــیم. انگیزه و بلندپروازی بخش 
جدایی ناپذیر این بازی خواهد بود». درســت اســت که ژاوی از قدرت رئال مادرید 
صحبت کرده، ولی به نظر می رســد بخشی از این حرف ها به خاطر برداشتن فشار 
روانی از روی شانه های بازیکنانش است؛ وگرنه کیست که نداند هیچ بارسلونایی 
دلش نمی خواهد بازنده دیدار ال کالســیکو شــود. ژاوی هم درباره بردن این بازی 
که انتهایش پای یک جام در میان اســت، می گوید: «بارســا چاره ای جز قهرمانی 
ندارد. ما بارسا هستیم و باید این کار را انجام دهیم. این باشگاه برای من مهم ترین 
چیز اســت و بارساســت که باید قهرمان باشــد. چه ببریم و چه ببازیم، به تالش 
بــرای قهرمانی در ســایر رقابت ها ادامه خواهیم داد. قهرمانــی برابر رئال ارزش 
بســیاری خواهد داشت». رقیب ژاوی در دیدار امشــب چهره ای نام آشنا است که 
حســابی در بردن جام هــا تبحر دارد. کارلو آنچلوتی در حالــی روی نیمکت رئال 
نشسته که ســال ها سابقه بردن جام های ریزودرشــت با تیم های متعدد ازجمله 
همین رئال مادرید را داشــته است؛ موضوعی که باعث شــده تا ژاوی هم با دیده 
احترام نسبت به آنچلوتی صحبت کند. «من رابطه بسیار خوبی با آنچلوتی دارم، 
او واقعا جنتلمن فوتبال است. این رقابت ورزشی است و چیزی فراتر از این نیست. 
بســیاری از بازیکنان رئال را تحســین می کنم». به هر روی بارسلونا امشب به امید 
کســب اولین جام با ژاوی پا به میدان خواهد گذاشت؛ اما مردان آنچلوتی سودای 
رســیدن به رکورد رقیب ســنتی در تاریخ این مسابقات را در ســر دارند. در تاریخ 
ســوپر جام، بارســلونا ۱۳ و رئال مادرید ۱۲ بار جام را باالی سر برده اند و به  جز این 
دو تیم، هیچ تیم دیگری تعداد قهرمانی هایش از ســه تجاوز نکرده اســت. البته 
در صورت قهرمانی رئال مادرید، اگرچه تعــداد قهرمانی های دو تیم برابر خواهد 
شــد، باز هم بارسلونا پرافتخارترین تیم تاریخ این مســابقات شناخته خواهد شد؛ 
زیرا بلوگرانا بیش از هر تیم دیگری (۱۱) نایب قهرمانی در این مســابقات را تجربه 
کرده اســت. گو اینکه چنین مواردی چندان برای سرمربیان دو تیم ازجمله کارلو 

آنچلوتی اهمیتی ندارد. 
او پیش از این بازی به این جمله همیشــگی اشــاره کرده کــه آنها رئال مادرید 
هســتند و فقط به قهرمان شــدن فکر می کنند: «همه جام ها برای ما مهم هستند. 
این بازی در بســیاری از موارد از اهمیت بســیاری برخوردار است. جام ها همیشه 
باعث می شوند جو خوبی در تیم ایجاد شود. ما هر روز برای پیروزی در دیدارها و 
فینال ها می جنگیم. این تیم انگیزه بســیار زیادی دارد و از شرایط خوبی برخوردار 
اســت. بازیکنان من به این سبک فشــارها عادت دارند و ما اعتماد به نفس باالیی 
داریــم. می خواهیم در همه رقابت ها و دیدارها مبارزه کنیم. این کاری اســت که 
باید انجام دهیم. ما درباره مسائل سخت و پیچیده فکر نمی کنیم. باید قدم به قدم 

پیش برویم تا به خوبی به پایان فصل برسیم».

رئال مادرید – بارسلونا؛ نمایش قدرت عربستان
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