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منهای فوتبال

چراغ المپيك براي بوكس
روشن شد

تی م ملی بوکس ایران توانســت با کســب دو
سهمیهالمپیک،بهکارخوددررقابتهایانتخابی
قارهآسیابهمیزبانیاردنپایاندهد.درآخرینروز
اين مسابقات ،دانیال شــهبخش با شکست دادن
حریفی از هنگکنگ در سه راند متوالي ،سهمیه
وزن  ۵۷کیلوگرم را به دست آورده بود .دانیال در
این دیدار بسیار مسلط بود و سزاوارانه به پیروزی
رسیدتانخستینالمپینبوکسایرانلقببگیرد.
همچنين در ادامه رقابتها شــاهین موســوی
بوکسور ۷۵کیلوگرمایرانباشکستدادنحریف
مغولستانی ،توانســت دومین سهمیه ایران برای
المپیک ۲۰۲۰توکیورابهدستآورد.بهاینترتیب
تیمملیایرانباکسبدوسهمیه،بهکارخوددراین
رقابتهاپایانداد.بوکسورمیانوزنتیمملیایران
درراندنخستبازیکامالمسلطبودوبارایداوران
برنده رینگ معرفی شد ،در راند دوم هم موسوی
بازیراتهاجمیشروعکردو ۳۰ثانیهماندهبهپایان
راند،ابرویبوکسورمغولستاندچارخونریزیشدتا
با رای داوران ،بازی دو بر صفر به سود نماینده ایران
پایان یابد .امید احمدیصفا  ۵۲کیلوگرم ،اشکان
رضایی ۶۳کیلوگرم،سجادکاظمزاده ۶۹کیلوگرم،
احسانروزبهانی ۸۱کیلوگرم،طوفانشریفی۹۱
کیلوگرم و ایمان رمضانپــور  +۹۱کیلوگرم ديگر
بوكسورهايايراندراينرقابتهابودندكهازكسب
سهميهالمپيكبازماندند.هدایتتیمملیایراندر
این مسابقات را علیرضا استکی به عنوان سرمربی
برعهدهداشت.

 4تورنمنت در انتظار بسكتبال

تیمملیبسکتبالایرانکهتنهاسهمیهالمپیک
 2020توکیو را در مسابقات جام جهانی  2019از
قاره آسیا گرفت ،پیش از حضور در المپیک چند
تورنمنت مهــم را تجربه خواهد کــرد .تیم ملی
بســکتبال ایران به دعوت فدراسیون بسکتبال
اســپانیا برای حضور در تورنمنت بینالمللی که
اواسطتیرماه 1399درشهروالنسیابرگزارخواهد
شدپاسخمثبتدادهاست.آسمانخراشهايايران
بالفاصلهبعدازاینبازیهادرمسابقاتبینالمللی
ژاپنپیشازحضوردرالمپیکشرکتخواهندکرد.
همچنینتیمهایبسکتبالپنجنفرهمردانوزنان
ایراندرتیرماهسالآیندهبرایحضوردرمسابقات
جامویلیامجونزراهیچینتایپهخواهندشد.

آدرنالین 7
رئيس باشگاه گفت چين امنتر است ،اما راهي براي رفتن نيست

باعث و باني شيوع كرونا خودمان هستيم

الهه منصوريان :ندانسته در چين سهيال منصوريان :عقرب سوخاري
خوردم تا سرما نخورم!
سوپ قورباغه خوردم!
نگار رشيدي

مدتهاحضوردرچينورقابت
در ليگ اين كشــور تجربيات
بسياري را براي الهه منصوريان
ووشوكار تيم ملي به همراه داشته
است.يكيازاينتجربههاهمزمان
شد با بروز ويروس كرونا در چين
كه حاال بيشتر كشورها از جمله
ايرانرادرگيركردهاست.قهرمان
ووشوي جهان كه براي دور ماندن
از كرونا راهي ايران شــد ،حاال با
شــيوع اين ويروس در كشور
راههاي بازگشت به چين را بسته
ميبيندتاروزهايشباانتظاربراي
كاهشكروناسپريشود.
درگيريباكروناراهمدرچين
تجربه كردي و هم در ايران .اين
روزهاراچطورميگذراني؟
به هر حال اتفاقي اســت كه تمام
دنيا درگيرش شــدهاند .فقط ناراحت
اين هســتيم كه اين اتفاق را خودمان
براي خودمــان رقم زديــم و باعث و
بانياش خودمان هستيم .چينيها با
آن جمعيتي كه دارند سريع مراقبت
كردند .در چين شنيده بودم دماي بدن
را باال نبريد چون ممكن اســت وقتي
بيرونازخانههستي،تبترابسنجندو
اگر دماي بدنت بعد از تمرين باال باشد،
قرنطينهات ميكننــد .فكر ميكردم
در ايران هم شرايط همينطور باشد و
چند روز اول تمرين درست و حسابي
نداشتمچونترسيدمبيرونكهميروم
ضربانمباالباشدوبرايممشكلبهوجود

بيايد اما ديدم اينجا خيلي هم راحت
و آزاديم!
استوريهايت هنگام آمدن
به ايران و حضور تعداد زياد چيني
درپروازتبسيارجالبتوجهبود.
زماني كه به فرودگاه رفتم تا به ايران
برگردم ديدم تعــداد زيادي چيني در
پرواز هستند .از مهماندار پرسيدم چرا
اينقدر چيني در پرواز هســت؟ گفت
ما ميخواهيم به چين بياييم ،كســي
نيســت و با تعداد كمي ميآييم اما از
اين طرف مســافر خوب داريم .گفتم
خب كنسل كنيد ،گفت در اين صورت
شرايط پرواز به مشكل ميخورد .گفتم
خودتان هم ماسك نداريد ،گفت نه ما
مشــكلي نداريم ،وضعيت خيلي حاد
نيست!منآنشبتاصبحدرهواپيمابا
ماسك خوابيدم .فكر ميكردم وقتي به
ايرانميآييمازهمهتستميگيرنداما
فقط تب را ميسنجيدند .چون ممكن
بود حامل ويروس باشند ولي فقط دما
راچكميكردند.
باتوجهبهكاهشمبتالياندر
چين ،باشگاهت نگفته كه به چين
برگردي؟
روزي كه تصميــم گرفتم به ايران
برگردم ،رييس باشــگاه گفت اينجا
فقط يك ويــروس اســت ،در چين
بمان و من حقوقــت را كامل پرداخت
ميكنــم .ميگفت ممكن اســت در
آينده از ايران نتوانــي به چين بيايي و
پروازهايش را ببندد .در آن صورت من
شمارادرباشگاهنداشتهباشمبهمشكل
ميخورم.حتي ميگفتاينجابهترين
بيمارستانها وپزشــكها را داريم و
اگر كرونا گرفتي تمــام ثروتم را خرج
ميكنم تا سالمتيات برگردد ولي من

رييسباشگاهبهمنگفت
بهچينبرگردچوناينجا
امنتر است .راستش اگر
راهيپيداكنمبهچين
برميگردم .درست است
در چين ويروس هست
وليهمهرعايتميكنندو
كسي بيرون نميرود
قبول نكردم و برگشتم .در ايران هم كه
شرايطبسيارسختشدهودرچينهم
خيلي سر و صدا كرده .رييس باشگاه
به من گفت به چين برگرد چون اينجا
امنتر است .راســتش اگر راهي پيدا
كنم به چين برميگردم .درست است
درچينويروسهستوليهمهرعايت
ميكنندوكسيبيروننميرود.
تا به حــال غذاهاي عجيب
چينيراامتحاننكردي؟
ووهان شهري است كه به غذاهاي
عجيب و متفاوت معروف اســت ولي
شانگهايكهمندرآنزندگيميكنم،
يك شهر توريستي اســت و به همين
خاطر غذاهايي ميخورند كه باب ميل
مردم تمام كشورها باشــد .اما يك بار
يك سوپ خوردم كه خيلي هم گوشت
خوشمزهاي داشت اما بعد كه خوردم
فهميدم ســوپ قورباغه است! در اين
سوپ فقط عضالت قورباغه بود و شما
خود قورباغه را در ســوپ نميبيني.
خيلي ســعي نكردم غذاهاي عجيب
بخورم اما اين غذاها را ديدم .مثال يك
بار اگر اشتباه نكنم تمساح را به سيخ
زده بودند و شما ميتوانستي كيلويي
آن را بخري!

با شــيوع ويروس كرونا در
ايران و بسته شــدن راههاي
خــروج از كشــور ،ســهيال
منصوريان ووشــوكار ايران
نيز منتظر اســت تا مسيرها به
سمت چين باز شود و او بتواند
به فعاليتش در اين كشور ادامه
دهد .سهيال كه با آغاز سال نوي
چينيها و البتــه بروز ويروس
كرونا به ايران آمد ،مدتهاست
در خانه تمرين ميكند تا آمادگي
بدنياش را از دست ندهد .او از
شرايط اين روزهايش صحبت
كرد.
به خاطر كرونــا به ايران
آمدي و حاال در كشور ماندگار
شدي.
بله فعال در ايران ماندگار شــدم.
اخيرا رييس باشگاهم در چين با من
تماس گرفت و كلــي با هم صحبت
كرديم .او به من گفــت آمپول اين
ويروس كشف شــده و بعد از اينكه
تمام بازيكنان و چينيها اين آمپول
را تزريق كنند ،كالسها را راهاندازي
ميكنيم .حتي به مــن گفت هفته
ديگر ميتوانم به چيــن بروم چون
آنجا براي من امن است .اما متاسفانه
مشــكل حاال جاي ديگري است و با
توجه به اينكه كرونا در ايران شيوع
زيادي داشــته ،هيچ پروازي نيست
كه بتوانم به چين بــروم .به عبارتي
با آمدن كرونا بــه ايران ،اين ويروس
خطرناكتر شده چون ما ميتوانيم
آن را به جاهاي ديگر انتقال بدهيم.
واقعا چينيهــا به درمان
كرونا رسيدهاند؟

بله طبق صحبت رييس باشــگاه
همينطور است اما چون اين ويروس
در ايران به شدت شيوع پيدا كرده ،ما
ايرانيها نميتوانيم به جايي برويم.
رييس باشــگاه زماني كــه در چين
بودم گفت چين برايت امن نيســت
و به ايران برگرد ،حاال برعكس شده
و ميگويد بايد به چين بروم تا از اين
ويروس در امان باشم .اميدوارم خيلي
زود اين دارو به ايران برسد و بتوانيم
جان هموطنانمان را نجات بدهيم
و اين ويروس كال در دنيا نابود شود.
طبق صحبتي كه با رييس باشــگاه
داشتم ،مبتاليان به اين بيماري هم
با آمپولي كه گفتم درمان ميشوند
و كساني هم كه بيمار نشدند ،با زدن
اين آمپول واكســينه ميشوند و به
هيچ عنوان كرونا نميگيرند.
مثل اينكه غذاهاي عجيب
چيني را امتحان كردهاي .سوپ
خفاش كه نخوردهاي؟!
من سعي كردم غذاهاي مختلف
چيني را امتحان كنم ولي هيچوقت
نتوانســتم غذاهايي مثل خفاش و
موش را امتحان كنــم ...ولي در يك
برهه من به خاطر شرايط آب و هوايي
سرد چين ،زياد ســرما ميخوردم.
رييس باشــگاه به من گفت عقرب
پادزهري دارد كه ميتواند در تقويت
ايمني بدنت خيلي به تو كمك كند
تا ســرما نخوري و از سوي ديگر بعد
از تمرين سنگين تمام خستگيات
را از بين ببرد .مــن ميديدم هر روز
بچهها بعد از باشــگاه ميرفتند يك
سيخ عقرب سوخاري ميخريدند و
ميخوردند .من خيلي از اين كار بدم
ميآمد اما وقتي مدام بيمار ميشدم

رييسباشگاهزمانيكه
در چين بودم گفت چين
برايت امن نيست و به ايران
برگرد ،حاال برعكس شده و
ميگويدبايد به چين بروم تا
از اين ويروس در امان باشم
و اين پيشــنهاد را به من دادند ،آخر
عقرب را خوردم و جالب اســت كه
حدود ســه ماه به هيچ عنوان سرما
نخوردم.
در اين مدت با شيوع كرونا
مشكل تهيه ماسك و الكل و ژل
داشتي؟
بله .ماســكها بايد هر دو ساعت
عوض شــود اما خيليها توان خريد
ماســك را ندارند چون خيلي گران
شــده .در چين هم اين اتفاق افتاد.
زماني كه اين ويروس آمد ،ماسك به
شدت گران شد .بعد رييس جمهور
چين ســخنراني زيبايي انجام داد و
از فردايش ماســكها زير قيمت به
فروش رفت .رييس باشــگاه گفت
رييس جمهور گفته اگر مثال ماسك
را گران كنيد ،خيليها توان خريدش
را ندارنــد و اين ويــروس از همين
افــراد بيبضاعت به قشــر ثروتمند
انتقال پيدا ميكند .اگر ميخواهيد
ايــن اتفــاق نيفتد ،شــما خودتان
بايد به همديگــر كمك كنيد .حتي
يك كارخانه تمام ماســكهايش را
رايگان در اختيار مردم گذاشــت .يا
در يكســري مكان عمومي افرادي
بودند كه رايگان به مردم ماســك و
دستكش ميدادند.

تعلل فيال براي معرفي ميزبانها

اینروزهافدراسیونکشتی،کادرفنیتیمهای
ملی و کشــتیگیران آزاد و فرنگیکار کشورمان
در انتظار اعالم زمان و مکان برگزاری مســابقات
گزینشــی المپیک در قاره آســیا هستند .چین
اولین میزبانی بود که به علت شیوع بیماری کرونا
در کشورش ،میزبانی این گزینشی را از دست داد.
چینیهابیماریشانرابهسایرکشورهانیزسرایت
دادند و از همین رو در ابتدا خطر در محدوده آسیا
بیشتر از سایر قارهها احساس شد .بنابراین وزارت
ورزش قرقیزســتان هم از برگزاری این رقابتها
انصراف داد .حاال همه در انتظار اعالم برنامه جدید
برای گزینشیها ،در پی شــرایط جدید از سوی
نناد اللوویچ هستند ،اما مشخصا ريیس اتحادیه
جهانیکشتینمیتوانددراینخصوصبهتنهایی
تصمیمبگیرد.
هرچند تمــام اظهارنظرها از ســوی کمیته
بینالمللی المپیک ،تاکید بــر برگزاری المپیک
در موعد مقرر است ،اما شــرایط کنونی جهان در
وضعیتی نیســت که به واقع در این مقطع بشود
مسابقهای در راستای المپیک برگزار کرد .از این
رو ،نهاد تصمیمگیرنده درباره مسابقات گزینشی
المپیک ،اتحادیه جهانی کشتی نیست و به نظر،
اینIOCخواهدبودکهبایدتکلیففدراسیونهای
جهانی عضو را در این خصوص روشن کند .یا باید
برنامهجدیدیبرایگزینشیهاوبهحداقلرساندن
مسابقات داشــت و یا اینکه در همین روزها خبر
تعویقالمپیکاعالمخواهدشد.محمدبناسرمربي
تيممليكشتيفرنگيپیشنهادتجمیعدومسابقه
گزینشی را ارائه کرد و معتقد بود میشود آن را به
اتحادیهجهانینیزاعالمکرد.درهرصورتوضعیت
امروز جهان نشان میدهد که کار و تصمیمگیری
خارج از عهده اتحادیه جهانی اســت و حاال یک
ســوال بزرگ ،میتواند در سرنوشــت مسابقات
گزینشی موثر باشد :آیا المپیک پیش رو به تعویق
خواهدافتاد؟

چهره به چهره
مروری بر نکات بازیهای سهشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا

از سقوط آقای خاص تا پرواز ایلیچیچ
تاتنهــام؛ تیمــی کــه فصل گذشــته با
مائوریسیو پوچتینو به فینال لیگ قهرمانان
رســید اما امســال با ژوزه مورینیو در اولین
مرحله حذفی مقابل الیپزیش آلمان تحقیر
شد و در مرحله یکهشتم از دور رقابتها کنار
رفت .تاتنهامیها که در خانه با نتیجه یک بر
صفر مغلوب تیم سوم بوندسلیگا شده بودند،
در آلمان هم با نتیجه سه بر صفر به الیپزیش
باختند تا بار دیگر ثابت شــود از آقای خاص
فقط یکاســم باقی مانده است .مورینیو که
زمانی به عنوان بهترین مربی جهان شناخته
میشد ،مصدومیت مهرههای کلیدی تاتنهام
در فاز هجومی را دلیل آخرین ناکامیاش در
لیگ قهرمانان معرفی کرده اما خیلیها اعتقاد
دارند این فقط و فقط یکبهانه اســت چراکه
مشــکالت هفتههای اخیر تاتنهام بیشتر در
دفاع بوده و نه حمله!
بد نیســت بدانید گل ســوم الیپزیش در
بازی سهشنبه شــب ،سیوهشتمین گلی

بود که تاتنهام در زمان سرمربیگری مورینیو
 26بازی! فراموش نکنیم
خــورده؛  38گل در 
آقای خاص دنیای فوتبال همان مربیاي است
که تیمهایش به داشتن خط دفاعی مستحکم
معروف بودند و مهمتــر از آن مورینیو همان
مربی اســت که اصطالح دفاع اتوبوسی را به
فوتبال آورد .فوتبالیها هنوز یادشان نرفته که
چلسی مورينیو در سال  2005تنها  15گل در
 38بازی لیگ انگلیس خورد و قهرمان فوتبال

جزیره شــد .فوتبالیها فرامــوش نکردهاند
که تیم مورينیو  12ماه پــس از این اتفاق بار
دیگر قهرمان لیگ انگلیس شــد ،آن هم تنها
با دریافت  22گل در  38بازی .شاید بد نباشد
بدانید چلسی در اولین دوره حضور مورینیو در
 76بازی 38 ،گل خورد و این در حالی است که
امسال تنها در  26بازی به این رکورد رسیده
است .شاید بهتر باشد مورینیو در این شرایط
با واقعیت کنار بیاید و سروسامانی به خط دفاع
تیمشدهدتاتاتنهامآخرینتیمبزرگینباشد

که هدایتش را قبــول میکند! پس از مروری
بر این آمــار در مورد آقای خاص ،بد نیســت
نگاهی هم به آمارهای ثبت شده از دیدارهای
سهشنبه شب لیگ قهرمانان داشته باشیم .در
دیگر بازی این شب آتاالنتا ایتالیا که در بازی
رفت با نتیجه چهار بر یک والنســیا اسپانیا را
شکستدادهبود،باپیروزیچهاربرسهدربازی
برگشت به جمع هشت تیم رسید .بد نیست
بدانیــد آتاالنتا در اولین حضــورش در لیگ
قهرمانان اروپا ،موفق به صعود به جمع هشت
تیم برتر مسابقات شد .آخرین بار لسترسیتی
در فصل 2016-17موفق به چنین کاری شده
بود .در فصل  1999-2000نیز التزیو آخرین
تیم ایتالیایی بود که موفق به چنین کاری شده
بود .جالبتر اینکه تعداد گلهای آتاالنتا در دو
دیدار رفت و برگشت مقابل والنسیا (هشت)،
به انــدازه تعداد گلهای این تیــم در مرحله
گروهی مســابقات بود .مهمتر اینکه آتاالنتا
اولین باشگاه ایتالیایی است که موفق به ثبت

هشــت گل در یک دور مرحلــه حذفی لیگ
قهرمانان اروپا میشود.
بازیهای سهشنبه شــب یکچهره ویژه
هم به نام یوزیپ ایلیچیچ داشت ،ستارهای که
چهار گل برای آتاالنتا زد و پوکر کرد .یوزیپ
ایلیچیچ  14گل در تمامی رقابتهای ســال
 2020به ثمر رسانده که بیشتر از هر بازیکن
دیگری در پنــج لیگ معتبر اروپایی اســت.
ایلیچیچبرایاولینبارموفقبهثبتهتتریک
در لیگ قهرمانان اروپا شد .او همچنین اولین
بازیکن اسلوونیایی اســت که موفق به ثبت
هتتریک در این مســابقات میشود .جدا از
این ایلیچیچ ششــمین بازیکن پس از فیلیپو
اینزاگی ،رونالدو نازاریو ،ایویکا اولیچ ،سادیو
مانه و پیر امریک اوبامیانگ اســت که موفق
به ثبت هتتریــک در خانه حریف در مرحله
حذفی لیگ قهرمانان اروپا میشود .ایلیچیچ
با  32سال و  41روز سن مسنترین بازیکنی
اســت که در خانــه حریفان موفــق به ثبت
هتتریک میشود .بد نیست بدانید ایلیچیچ
چهارمین بازیکن پس از آلفردو دی استفانو
(رئال مادرید مقابل سویا ،سال  ،1958خانه)،
دادو پرشو (موناکو مقابل دپورتیوو الکرونیا،
ســال  ،2003خانه) و روبرت لواندوفســکی

(دورتموند مقابل رئال مادرید ،سال ،2013
خانه) است که موفق به ثبت پوکر مقابل یک
باشگاهاسپانیاییدرجامباشگاههایاروپا/لیگ
قهرمانان اروپا میشود .تنها تفاوت این بود که
ایلیچیچ اولین بازیکنی است که در خانه یک
باشگاه اسپانیایی پوکر میکند .از سوی دیگر
ایلیچیچ چهارمین بازیکن پس از لیونل مسی
(بارســلونا ،)2011-12 ،2009-10 ،ماریو
گومز (بایرن مونیــخ )2011-12 ،و روبرت
لواندوفسکی (بروسیا دورتموند)2012-13 ،
است که در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا
موفق به ثبت پوکر میشود .آخرین بازیکنی
که قبل از یوزیپ ایلیچیچ موفق به ثبت پوکر
برای یک باشگاه ایتالیایی در لیگ قهرمانان
اروپا شــده بود ،آندری شــوچنکو در نوامبر
 2005با پیراهن میالن مقابل فنرباحچه بود.
در پایان بد نیست به این نکته هم اشاره داشت
که ایلیچیچ به ســومین بازیکن پس از لیونل
مسی (بارســلونا مقابل بایرلورکوزن ،فصل
 6 ،2011-12گل) و کریستیانو رونالدو (رئال
مادرید مقابل بایرن مونیخ ،فصل ،2016-17
پنج گل) بدل شد که موفق به ثبت  +5گل در
یک دور مرحله حذفی لیــگ قهرمانان اروپا
میشود.

