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| تك آهنگ «ناب» با شعر، آهنگ و اجراى على پهلوان، در مســابقه ى بين المللى آهنگسازى سال 2018 آمريكا به مرحله  نهايى رسيد. 
قطعه «ناب» با شعر، آهنگ و اجراى على پهلوان، موزيسين نام آشناى موسيقى پاپ كشورمان، در مسابقه ى بين المللى آهنگسازى سال 2018 از 

بين 19000 اثر، به مرحله نهايى راه يافت، اين در حاليست كه تنها 2درصد از آهنگ ها مى توانند به اين مرحله  برسند.

اینجا عاشق جهانبخش هستند
مربی ایرانی نایمخن:

براى شــروع كارم بود؛ با درخواســت خودم از آقاى 
هاشــمى مقدم كه پدر فوتبالى و مربى من تا هميشه 
است، تمايل فراوانى به يادگيرى بحث علمى فوتبال 
از سطوح ابتدايى و پايه در بحث تئورى داشتم؛ بعد 
از صحبت با ايشــان و جلسه با مسؤوالن اين باشگاه، 
اجازه يافتم در تيم اول آ فى وى كه در دسته دوم هلند 

است، حضور پيدا كنم.

مربی تیم زیر ۱۷ سال آ فی وی شدم
در تيم آ فى وى 66 اين اجازه را داشتم كه بخاطر 
باال بردن تجربه مربيگرى، در تيم زير 17 ســاله هاى 
اين باشگاه كه در ليگ چهار حرفه اى نوجوانان هلند 
بازى مى كرد و سطح فوق العاده بااليى داشت، به عنوان 
مربى كار كنم، تجربياتم را افزايش دهم و نكات مهمى 
را ياد بگيرم؛ البته در تيم بزرگساالن نيز هميشه كنار 
آقاى هاشــمى مقدم بودم كه فعاليت در كنار ايشان، 
يك كالس تئورى فشرده و لحظات فوق العاده مهمى 
بود؛ توانستم از اين تجربيات در تيم زير 17 ساله هاى 
باشگاه استفاده كنم و همه تمريناتى كه ياد گرفتم را 
در تيم نوجوانان انجام دهم و خودم را به چالش بكشم.

همراه هاشمی مقدم به نایمخن رفتم
در طى مدت همكارى دو ساله با باشگاه آ فى وى، 
بسترى فراهم شــد تا بتوانم يك ديد كلى نسبت به 
خودم، مربيگرى و چالش جديدم داشــته باشم كه 
توانستم به اين نتيجه برسم رسيدن به قله مربيگرى 
حرفه اى، ميســرپذير است و نشــدنى نيست؛ بعد از 
گذشت 18 ماه حضورم در آ فى وى و فعاليت در كنار 
آقاى هاشمى مقدم، ايشــان با ثبت قراردادى راهى 
باشگاه نايخمن هلند شــد؛ بعد از صحبتم با ايشان و 
مسؤوالن باشگاه نايمخن، شرايط ادامه همكارى ام با 
اين تيم نيز به طور مجدد ميسر شد و توانستم در تيم 
دوم ان. اى. سى نايمخن در كنار آقاى هاشمى مقدم 
به عنــوان كمك مربــى و با دســتورالعمل جديدى 

مشغول به كار شوم.

دریافت اولین مدرک مربیگری بین المللی یوفا
نايمخن يك باشــگاه فوق العاده حرفه اى اســت و 
شرايط من نيز در اين تيم بسيار متفاوت شده است؛ 
االن در يك باشگاه حرفه اى حضور دارم و بايد دانشم 
را از نظر مــدرك بين المللى به روز نگه دارم؛ با توجه 
به ســابقه كارى ام در آ فى وى و دريافت ديپلم هاى 
مربوطه به مربيگرى پايه از فدراســيون فوتبال هلند 
و رفتن به نايمخن، اجازه حضور در نخســتين دوره 
مربيگرى بين المللى يوفا را پيدا كردم؛ پس از گذراندن 
اين دوره كه حدود يك سال به طول انجاميد، توانستم 
نخستين مدرك مربيگرى ام را بگيرم كه نقطه شروعى 

براى من بود.

آکادمی نایمخن   جزو برترین های هلند است
در اين مدت همواره در آكادمى باشــگاه نايمخن 
به عنوان مربى و كمك مربى در تيم هاى زير 19 سال، 
17 سال و 15 ســال فعاليت كردم؛ آكادمى باشگاه 
نايخمن جزو چهار آكادمى برتر هلند است و همين 
مسئله موجب شد اين جايگاه نقطه پرتاب من باشد؛ 
تيم بزرگساالن نايمخن  االن در يك دسته پايين تر 
از ليگ برتر اســت، اما با توجه به امتيازاتى كه جمع 
كرده، شانس بااليى براى رسيدن به مرحله پلى آف و 

صعود دوباره دارد.

نایمخن استعدادهایش   را به راحتی از دست 
نمی دهد

تيم دوم نايخمن تيم اصلى را پشــتيبانى مى كند؛ 
به اين صورت كه وقتى هر بازيكنى به پايان 18 سال 
رسيد، شرايط بازى در ســطح آكادميك را نداشت و 
به سطح فنى هم نرسيده بود، قبل از رسيدن به تيم 
اول باشــگاه و دريافت قرارداد حرفه اى، به تيم دوم 

مى آيد تا زير نظر باشگاه كار كنند؛ البته بازيكنان تيم 
دو نايخمن هم شانس داردند خود را در اين تيم زير 
نظر استعداديابان نشان دهند و به تيم اصلى برسند؛ 
خيلى از بازيكنان نيز خارج از آكادمى نايخمن به تيم 
دوم اضافه مى شوند كه وضعيت نامشخصى ندارند، اما 
ابتدا با تيم دو كار مى كنند و بعد از تاييد توسط آقاى 
هاشمى مقدم و با هماهنگى اســتعداديابان باشگاه، 
اجازه حضور در تيم اول حضور مى يابند؛ در تيم دوم، 
اســتعدادهاى نايمخن را نگه مى دارند و به راحتى از 

دست نمى دهند.

هواداران نایمخن ایرانی ها را دوست دارند
خوشبختانه اوضاع خوبى در نايخمن دارم و در اين 
باشگاه ما ايرانى ها را بخاطر عليرضا جهانبخش و آقاى 
هاشمى مقدم خيلى دوست دارند چراكه آنها خروجى 
مثبتى براى اين تيم داشــتند؛ ما نيــز با قوت قلب و 
وجودمان براى اين باشگاه كار مى كنيم و نتيجه مثبت 
و مهمى دارد كه اوضاع ما را رو به جلو مى برد؛ هر روز 
به يكى از تيم هاى بهترين آكادمى در بين باشگاه هاى 
هلند(نايمخن) مى روم كه اين فعاليت كمك زيادى 
به علم مربيگرى من خواهد كرد و در دانشگاه بزرگ و 
مهمى در نايمخن هستم؛ آكادمى اين باشگاه جزو 20 
آكادمى برتر دنيا قرار دارد و فرصت خوبى براى من به 
وجود آورده است؛ االن در تمام تمرينات تيم هاى زير 
17 سال و بزرگساالن حضور دارم و بخشى از طراحى 
تمرينات برعهده من است؛ ضمن اينكه بحث آناليز روز 
مسابقات، چگونگى كنترل و شرايط بازى در زمين و 

خارج از آن را انجام مى دهم.

کشف، نگهداری و آموزش استعدادها را انجام 
می دهیم

نايمخن يك باشــگاه بازيكن ساز اســت؛ ما اينجا 
كشف، نگهدارى، آموزش و رشد استعدادها را انجام 
مى دهيــم و بازيكن را در راســتاى رو بــه حرفه اى 
شــدن قرار مى دهيم؛ كشــف، نگهدارى و آموزش و 
رشد استعدادها در نايخمن انجام مى شود تا بازيكن 
پيشــرفت كند؛ قطعا نتيجه و دستاورد بازيكنان نيز 
براى هر باشــگاهى اهميت دارد ولــى ما در آكادمى 
باشگاه نايمخن مد نظر داريم تا بازيكن از نقطه A به 

B برسد و اين موضوع براى ما بيشتر اهميت دارد.

جوانان ایرانی باید عالی باشند تا در اروپا بازی 
کنند

جوانان ايرانى با توجه به انگيزه، توانايى و استعداد 
ذاتى كه دارند، هميشه شانس دارند در اكثر كشورها 
فوتبال بــازى كنند؛ با توجه به شــرايط روز فوتبال 
ايران و بحث فرهنگ و زندگى ورزشــى كه خودش 
به تنهايى يك شاخصه خيلى مهم در زمينه حرفه اى 
بــودن و ماندن اســت، در بحث زندگــى و حرفه اى 
ورزشــى بايد واقع گرا باشيم؛ هر بازيكن خوبى، عالى 
حساب نمى شود و ما بايد به تمام نوجوانان و جوانان 
بگوييم اگر احساس مى كنند در هر گوشه اى از فوتبال 
دنيا حرفى براى زدن يــا گفتن دارند، بايد فوق العاده 
عالى و ويژه باشند تا هر جايى وارد مى شوند، بگويند 
فوتباليست خوبى است؛ اگر بازيكن معمولى باشند، 
كشورهاى ديگر بازيكنان ايرانى را نمى خواهند چون 
خودشــان اين مدل بازيكنان را دارند و آنها بازيكنان 

عالى و ويژه مى خواهند.

| ســه ســال و نيم بعــد از رفتــن عليرضا 
جهانبخش از نايمخن هلند، هنــوز فوتبال ايران در 
اين تيم داراى نماينده است، اما در عرصه مربيگرى. 
به گزارش كائنات به نقل از ورزش سه، نايمخن هلند 
از سال 92 كه عليرضا جهانبخش به اين تيم پيوست 
و دو فصل درخشان را ســپرى كرد، در بين فوتبال 
دوستان ايرانى بيشــتر بر سر زبان ها افتاد، اما اكنون 
نيز اين باشگاه داراى نماينده از ايران است و در كادر 

فنى خود از آنها بهره مى برد. 
هدايت تيم دوم ان. اى. سى نايمخن هلند برعهده 
امير هاشــمى مقدم اســت كه بهروز مقدســى نيز 
به عنوان دســتيار در كنار او فعاليت دارد؛ مقدسى 
30 ســاله كه متولد تهران و ســاكن هلند است، در 
سال 2014 راهى اروپا شده تا در عرصه مربيگرى به 
صورت حرفه اى تر كارش را دنبال كند و تحصيالت 
آكادميك در رشــته فوتبال را در فدراسيون فوتبال 

هلند ادامه دهد.
بهروز مقدســى دربــاره شــروع كارش در عرصه 
فوتبال و مربيگرى صحبــت كرده و با توجه به رابطه 

نزديك اش با عليرضا جهانبخش، پيرامون جايگاه ويژه 
او در بين هواداران هلندى و اهدافى كه اين ســتاره 
فوتبال ايران در سر دارد، اظهار نظر كرده كه مشروح 

صحبت هاى او را در زير مى خوانيد:

به دنبال مدرک مربیگری یوفا هستم
بعــد از حضورم در هلند در ســال 2014، در كنار 
تحصيالت آكادميك مربيگرى براى به دست آوردن 
نخســتين مدرك بين المللى يوفا، همزمان مشغول 
به تحصيل دانشــگاهى در رشــته مديريت ورزش و 
حركت شدم؛ بين ســال هاى 78 تا 82 در رده هاى 
نونهاالن و نوجوانــان در ليگ هاى تهران بازى كردم؛ 
در تيم پرسپوليس شــرق زير نظر آقاى حبيب خباز 
و بهمن تهران زيــر نظر حميد مــرادى كار كردم و 
همچنين مدتى در تيم هاى پايه پرســپوليس و پاس 
تهران  حضور داشتم؛ جا دارد از زنده ياد آقاى مجيد 
سبزى نيز يادى كنم كه در كنارشان حضور داشتم و 

سرمربى ما بودند.

حضور در تیم ملی نوجوانان
زمانى كه بازى مى كردم، پست مورد عالقه ام هافبك 
چپ بود، اما با توجه به قدرت، سرعت و توانايى بدنى 
نســبت به هم تيمى هايم، مربيانم هميشه از من در 
پست چپ اســتفاده مى كردند كه البته در آن مقطع 
نيز مدافع چپ كم بود؛ آن زمان در ايران سيستم مورد 
عالقه مربيان 2-5-3 بود كه خط دفاعى را مربيان با 
سه دفاع قدرتى و سرعتى مى چيدند؛ به اين صورت كه 
دفاع وسط قدرتى بود و در كناره ها بازيكنانى با سرعت 
باالتر به كار گرفته مى شدند كه بتوانند سرعت مهاجم 
تيم حريف را بگيرد؛ همه تالش ها و عشق و عالقه ام 
به فوتبال موجب شد تا دو بار توسط استعدادياب هاى 
تيم ملى به اردوها و بازى هاى انتخابى تيم ملى دعوت 
شوم ولى متاسفانه با توجه به شــرايط اردوى سوم، 
دعوت نشدم و شــانس حضور و بازى براى تيم ملى 

كشورم در سطح نوجوانان را پيدا نكردم.

در ۲۵ سالگی وارد عرصه مربیگری شدم
بعد از رفتن به هلند، دوســت  داشــتم فوتبال كه 

عشق و عالقه و در ذاتم بود را ادامه دهم ولى با توجه 
به شرايط سنى كه 25 سالم شده بود، اين شانس را در 
خودم نمى ديدم كه دوباره برگردم و در زمين فوتبال 
بازى كنم؛ به همين دليــل تصميم گرفتم در زمينه 
مربيگرى اين كار را انجام دهم و اين را هم مى دانستم 
كه هلند، در بحث آموزش و رشد مربيان فوتبال، در 
همه سطوح جزو سه كشور برتر دنيا است؛ براى حضور 
در اين عرصه، سراغ آقاى امير هاشمى مقدم، بازيكن 
سابق تيم ملى و استقالل كه مدرس فدراسيون فوتبال 
هلند نيز هستند، رفتم تا از ايشان راهنمايى، مشورت 
و ديگر كمك هاى الزم براى رسيدن به سطوح باالى 
مربيگرى را بگيرم و به سمت حرفه اى گرى در عرصه 

مربيگرى حركت كنم.

شروع کارم در Avw۶۶ بود
با توجه به شــناختى كه آقاى هاشمى مقدم از من 
داشــت و لطف و اعتمادى كه در ايــن زمينه به من 
كرد، اجازه همكارى با ايشــان را در باشگاه آ فى وى 
66 (Avw‘66) به دســت آوردم كه شــانس بزرگى 

 همه فدراسیون ها ملزم به تشکیل
کمیته پیشکسوتان هستند

| وزير ورزش و جوانان درباره اقدامات وزارت براى رفاِه افتخارآفرينان 
پيشين ورزش ايران صحبت كرد.

مسعود سلطانى فر در حاشيه نشست پيشكسوتان ورزش با مسئوالن ورزش 
كشور گفت: همانطور كه امروز از نزديك ديديد، بخش قابل توجهى از تاريخ 
ورزش ايران و تاريخ سازان ورزش ايران و كسانى كه در طول دهه هاى مختلف 
دل مردم را با افتخار آفرينى شــاد كردند و باعث عزت مردم ايران شدند، در 
سنينى هستند كه شايد كمتر به آنها توجه مى شد. به همين دليل الزم است 
آنها را تكريم كنيم. جدا از نشست هاى اينگونه، بايد شرايطى فراهم كنيم كه 
به مشكالت آنها رسيدگى شود. به هرحال اينها اكثرا در دوره بازنشستگى يا 

گرفتار بيمارى هاى مختلف هستند.
وى افزود: ما در مجموعه صندوق حمايت از پيشكسوتان، يك سرى اقدامات 
انجام داديم به عنوان بيمه تكميلى و مقــررى. البته برخى قهرمانان مقررى 
قابل توجهى نمى گيرند. متناسب با شرايط مالى داريم سال به سال افزايش 
مى دهيم كه كمكى به تامين معيشت آنها شــود. همچنين بايد از اندوخته 
تجربيات و دانش آنها استفاده كنيم كه به نســل هاى بعدى منتقل شود. با 
پيشنهاد دكتر صالحى اميرى، نشست اول با اين وسعت در كميته ملى المپيك 
انجام شــد و همانطور كه ديديد، برخى دوستان مى گفتند ما قهرمان بوديم 
ولى ساختمان كميته ملى المپيك يا شــخص وزير و رئيس كميته المپيك 
را نديده بوديم. لطف كردند آمدند و يــك تعدادى از آنها مدال ها، كاپ ها و 
يادمان هاى ورزشى خود را به موزه تقديم كردند كه حركت خوبى است و به 
زودى فاز اول موزه افتتاح مى شــود. اما بايد كارى كنيم كه از تجربيات اين 

افراد بهتر استفاده شود.
وزير ورزش و جوانان در ادامه گفت: امروز در جلســه دستور دادم كه همه 
فدراسيون ها ملزم به تشــكيل كميته پيشكسوتان باشند و با حضور جمعى 
از پيشكســوتان همان رشــته، همگرايى به وجود بيايد و استفاده از دانش و 
تجربيات آنها به صورت منظم و منسجم انجام شود. ما حدود 51 فدراسيون 
داريم كه در هر كدام از كميته ها اگر ده، پانزده نفر مشغول شوند، مطمئنا از 
جهات مختلف تاثيرگذار خواهد بود و انشااهللا نتايج اين نشست و هماهنگى و 

همدلى كه در ورزش كشور هست، مردم مى بينند. 

فروش ۲۷۰ میلیون تومانی پارسا پیروزفر 
در یک هفته

| تازه تريــن آمــار تفكيكــى اطالعات فــروش و تعداد تماشــاگر 
تماشاخانه هاى اداره كل هنرهاى نمايشى مشخص شد.

تازه ترين آمار فروش مجموعه تئاتر شهر، تاالر هنر و تماشاخانه سنگلج تا 
جمعه 17 اسفند مشخص شد.

بر اين اســاس مجموعه تئاتر شــهر آمار تفكيكى اطالعات فروش و تعداد 
تماشاگر سه نمايش خود را به شرح زير اعالم كرد:

نمايش «مالقات» به نويســندگى فريدريش دورنمات، با ترجمه، طراحى 
و كارگردانى پارســا پيروزفر كه اجراى خود را از يكشنبه 12 اسفند در سالن 
اصلى اين مجموعه آغاز كرد تا جمعه 17 اســفند با پشت سر گذاشتن شش 
اجرا، ميزبان 3575 تماشــاگر شــد. از اين 3575 نفــر، 1530 نفر با بليت 
تمام بها، 125 نفر با بليت نيم بها، 1706 نفر با بليت تخفيف دار و 214 نفر با 
بليت مهمان به تماشــاى اين اثر نشستند. به اين ترتيب با قيمت بليت 700 
هزار ريال، رقم دو ميليارد و هفتاد و هشــت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار 
ريال در گيشه اين نمايش ثبت شــد.نمايش «ما داريم از اين خونه مى ريم» 
به نويسندگى بهزاد آقاجانى و كارگردانى حسين اكبرپور از روز يكشنبه 12 
اسفند در تاالر چهارســو روى صحنه رفت و تا جمعه 17 اسفند با پشت سر 
گذاشتن شــش اجرا، ميزبان 198 تماشاگر شــد. از اين 198 نفر، 37 نفر با 
بليت تمام بها، يك نفر بــا بليت نيم بها، پنج نفر با بليت تخفيف دار و 155 نفر 
با بليت مهمان به تماشاى اين اثر نشستند. به اين ترتيب با قيمت بليت 300 
هزار ريال، رقم 12 ميليون و 450 هزار ريال در گيشــه آن ثبت شد.نمايش 
«يك هفته راه رفتن در بهشت» به نويســندگى رضا گشتاسب و كارگردانى 
محمدهادى هاشمزاده اجراى خود را از جمعه 10 اسفند آغاز كرد و تا جمعه 
17 اسفند با پشت ســر گذاشــتن هفت اجرا، ميزبان 210 تماشاگر شد. از 
اين 210 نفر، 65 نفر با بليت تمام بهــا، دو نفر با بليت نيم بها، 17 نفر با بليت 
تخفيف دار و 126 نفر با بليت مهمان به تماشاى اين اثر نشستند. به اين ترتيب 
با بهاى بليت 300 هزار ريال، رقم 23 ميليون و 880 هزار ريال در گيشه اين 
نمايش ثبت شد.نمايش «شاهزاده و خرس» به نويسندگى و كارگردانى ماندانا 
عبقرى كه اجراى خود را از دهم بهمن شروع كرده است تا جمعه 17 اسفند، 

با پشت سر گذاشتن 32 اجرا ميزبان 2508 تماشاگر شد. 

تئاتردیدگاه 13
 باید قدردان امیر نادری

و دونده بود

| اگر امير نادرى و فيلم هاى آن دوران حذف شــود بخشى از تاريخ ما 
حذف شده است. ما بايد قدردان كارگردانان و فعاالن سينمايى باشيم كه بعد از 
انقالب موج نويى را در سينماى ما ايجاد كردند.نسخه مرمت شده و باكيفيت فيلم 
«دونده» ســاخته امير نادرى كه اثرى ماندگار در سينماى ايران است در بخش 
«نمايش فيلم هاى كالسيك مرمت شده» سى و هفتمين جشنواره جهانى فيلم 
فجر به نمايش درمى آيد. «دونده» محصول 1363 اولين فيلم ايرانى ســاخته 
شده پس از انقالب است كه با كسب جوايز بين المللى توجه جهان را به سينماى 
نوين ايران جلب كرد.بهروز غريب پور كه در كنار امير نادرى فيلمنامه «دونده» را 
نوشته است درباره اقدام جشنواره جهانى فيلم فجر براى بازسازى بخشى از تاريخ 
سينماى ايران گفت: اينكه جشنواره جهانى فيلم فجر فيلم «دونده» را انتخاب 
كرده كه در بخش «نمايش فيلم هاى كالسيك مرمت شده» روى پرده بياورد مى 
تواند موجب شود نگاهى تازه در جوانان و عالقه مندان به فيلمسازى شكل بگيرد 
زيرا سينمايى با نگاه متفاوت را به آنها نشان مى دهد.وى افزود: اين فيلم روى هر 
نسلى از مخاطبان و فيلمسازان اثرگذار خواهد بود زيرا در كنار نقاط قوت تكنيكى، 
مضمون آن به تالش و رياضت براى رسيدن به هدف مى پردازد كه اين مضمون 
هميشگى است. در اين روزگار هم بايد لزوم تالش در راه رسيدن به اهداف را براى 
نسل امروز به نمايش درآورد و آنها را در جهت رسيدن به اهدافى كه در زندگى 
دارند ترغيب كرد.اين نويسنده و كارگردان تئاتر درباره امكان بازسازى و مرمت 
آثار سينمايى به عنوان يك مزيت گفت: يكى از مسايلى كه در هنر تئاتر وجود 
دارد اين موضوع اســت كه تئاتر هر شب به دنيا مى آيد و هر شب از دنيا مى رود 
و نمى توان درباره تئاترهايى كه در گذشته روى صحنه رفته به درستى قضاوت 
كرد، اما سينما برخالف تئاتر امكان مرور آثار گذشته را به ما مى دهد.وى افزود: 
خيلى از كارگردان هاى تئاتر هستند كه نمى دانيم اسم و رسمى كه پيدا كرده 
اند قابل دفاع است و آيا آنها به واقع كارگردان هاى بزرگى بوده اند يا نه، اما يكى از 
محسنات سينما اين است كه شما مى توانيد فيلمى كه 100 سال قبل توليد شده 
امروز روى پرده سينما ببينيد و ارزيابى كنيد.كارگردان اپراى «عاشورا» اظهار 
كرد: وقتى كسى مى گويد ژرژ ملى يس بنيانگذار خيلى از پديده هاى سينماى 
جهان است، امروز مى توان به سهولت به فيلم هاى او را نگاه و قضاوت كرد كه واقعا 

او فيلمساز اثرگذارى بوده است يا خير. 

 دلم برای اسپانیا و رئال
تنگ نشده است

| كريستيانو رونالدو در جديدترين مصاحبه خود به صحبت در مورد 
مســائل مختلف پرداخت، از جدايى اش از رئال گرفته تا دشوارى هاى بازى 

در سرى آ ايتاليا.
تابستان امسال بود كه كريستيانو رونالدو پس از 9 سال درخشان در رئال، 
تصميم به جدايى گرفت و راهى يوونتوس شد. قرارداد او 4 ساله است و 112 

ميليون يورو براى يووه هزينه در پى داشت.
 رونالدو پس از گذشــت شــش ماه، با 19 گل زده، بهترين گلزن سرى آ 
محسوب مى شود و بيشترين پاس گل را نيز داده است. او امشب بايد يوونتوس 
را در ديدارى دشوار به ســمت يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان هدايت كند. 
يووه بازى رفت را به اتلتيكو 2-0 باخته و حاال بايد دســت به كار بزرگى براى 

صعود بزند.
فوق ستاره پرتغالى در مصاحبه با تلويزيون اينترنتى «Dazn» گفت:« قبال 
هم گفته ام كه بازى دشوارى خواهد شد. اتلتيكو در 4 سال گذشته دو بار به 
فينال ليگ قهرمانان صعود كرده و قطعا امسال هم يكى از مدعيان قهرمانى 
است. شكست اين تيم كار سختى است ولى اگر خوب بازى كنيم، مى توانيم 

راهى دور بعد شويم.»
رونالدو در مورد شرايطش در يوونتوس گفت:« در مجموع آناليز من مثبت 
است. از لحاظ شــخصى همه چيز رو به راه است و خيلى زود با فوتبال ايتاليا 
خودم را وفق دادم. در ليگ شــرايط مان عالى اســت و اگر اتفاق خاصى رخ 
ندهد، قهرمان خواهيم شد. سرى آ به خصوص براى مهاجمان ليگ دشوارى 
است. اينجا يك ليگ باكيفيت داريم كه فراتر از انتظاراتم بود. فكر نمى كردم 
فوتبال ايتاليا اينقدر باكيفيت باشد. در تورين خوشحالم و اعضاى خانواده ام 
نيز احساس رضايت مى كنند. همه چيز خوب و مثبت است.»دلتنگى براى 
اسپانيا:« اينجا به خوبى خودم را با شرايط وفق داده ام. اين يك واقعيت است 
كه بين اسپانيا و ايتاليا تفاوت هاى زيادى وجود دارد. چه از حيث زبان و چه 
فرهنگى. من از يازده سالگى خارج از زادگاهم بوده ام و به زندگى در كشورهاى 
مختلف عادت كرده ام. هيچ مشــكلى هم براى وفق دادن خودم با شــرايط 
متفاوت نداشته ام. 18 ساله بودم كه راهى انگليس و منچستريونايتد شدم. 

در 25 سالگى به اسپانيا و رئال رفتم و در 33سالگى نيز ايتاليا و يوونتوس.
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ه  شــگا با یک  یمخن  نا
فوق العــاده حرفــه ای 
است و شرایط من نیز در 
ین تیم بسیار متفاوت  ا
شده است؛ االن در یک 
باشگاه حرفه ای حضور 
دارم و باید دانشم را از نظر مدرک بین المللی 

به روز نگه دارم
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