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چراغ المپيك براي بوكس 
روشن شد

تیم  ملی بوکس ایران توانســت با کســب دو 
سهمیه المپیک، به کار خود در رقابت های انتخابی 
قاره آسیا به میزبانی اردن پایان دهد. در آخرین روز 
این مسابقات، دانیال شــه بخش با شکست دادن 
حریفی از هنگ کنگ در سه راند متوالي، سهمیه 
وزن ۵۷ کیلوگرم را به دست آورده بود. دانیال در 
این دیدار بسیار مسلط بود و سزاوارانه به پیروزی 
رسید تا نخستین المپین بوکس ایران لقب بگیرد. 
همچنین در ادامه رقابت ها شــاهین موســوی 
بوکسور ۷۵ کیلوگرم ایران با شکست دادن حریف 
مغولستانی، توانســت دومین سهمیه ایران برای 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو را به دست آورد. به این ترتیب 
تیم ملی ایران با کسب دو سهمیه، به کار خود در این 
رقابت ها پایان داد. بوکسور میان وزن تیم ملی ایران 
در راند نخست بازی کامال مسلط بود و با رای داوران 
برنده رینگ معرفی شد، در راند دوم هم موسوی 
بازی را تهاجمی شروع کرد و ۳۰ ثانیه مانده به پایان 
راند، ابروی بوکسور مغولستان دچار خونریزی شد تا 
با رای داوران، بازی دو بر صفر به سود نماینده ایران 
پایان یابد. امید احمدی صفا ۵۲ کیلوگرم، اشکان 
رضایی ۶۳ کیلوگرم، سجاد کاظم زاده ۶۹ کیلوگرم، 
احسان روزبهانی ۸۱ کیلوگرم،  طوفان شریفی ۹۱ 
کیلوگرم و ایمان رمضانپــور ۹۱+ کیلوگرم دیگر 
بوکسورهاي ایران در این رقابت ها بودند که از کسب 
سهمیه المپیک بازماندند. هدایت تیم  ملی ایران در 
این مسابقات را علیرضا استکی به عنوان سرمربی 

بر عهده داشت.
    

4 تورنمنت در انتظار بسكتبال
تیم ملی بسکتبال ایران که تنها سهمیه المپیک 
۲۰۲۰ توکیو را در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۹ از 
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 بین المللی که 
اواسط تیرماه ۱۳۹۹ در شهر والنسیا برگزار خواهد 
شد پاسخ مثبت داده است. آسمانخراش هاي ایران 
بالفاصله بعد از این بازی ها در مسابقات بین المللی 
ژاپن پیش از حضور در المپیک شرکت خواهند کرد. 
همچنین تیم های بسکتبال پنج نفره مردان و زنان 
ایران در تیرماه سال آینده برای حضور در مسابقات 

جام ویلیام جونز راهی چین تایپه خواهند شد.  
    

تعلل فيال براي معرفي ميزبان ها
این روزها فدراسیون کشتی، کادر فنی تیم های 
ملی و کشــتی گیران آزاد و فرنگی کار 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. 
چینی ها بیماری شان را به سایر کشورها نیز سرایت 
دادند و از همین رو در ابتدا خطر در محدوده آسیا 
بیشتر از سایر قاره ها احساس شد. بنابراین وزارت 
ورزش قرقیزســتان هم از برگزاری این رقابت ها 
انصراف داد. حاال همه در انتظار اعالم برنامه جدید 
برای گزینشی ها، در پی شــرایط جدید از سوی 
نناد اللوویچ هستند، اما مشخصا رییس اتحادیه 
جهانی کشتی نمی تواند در این خصوص به تنهایی 

تصمیم بگیرد. 
هرچند تمــام اظهارنظرها از ســوی کمیته 
بین المللی المپیک، تاکید بــر برگزاری المپیک 
در موعد مقرر است، اما شــرایط کنونی جهان در 
وضعیتی نیســت که به واقع در این مقطع بشود 
مسابقه ای در راستای المپیک برگزار کرد. از این 
رو، نهاد تصمیم گیرنده درباره مسابقات گزینشی 
المپیک، اتحادیه جهانی کشتی نیست و به نظر، 
این IOC خواهد بود که باید تکلیف فدراسیون های 
جهانی عضو را در این خصوص روشن کند. یا باید 
برنامه جدیدی برای گزینشی ها و به حداقل رساندن 
مسابقات داشــت و یا اینکه در همین روزها خبر 
تعویق المپیک اعالم خواهد شد. محمد بنا سرمربي 
تیم ملي کشتي فرنگي پیشنهاد تجمیع دو مسابقه 
گزینشی را ارائه کرد و معتقد بود می شود آن را به 
اتحادیه جهانی نیز اعالم کرد. در هر صورت وضعیت 
امروز جهان نشان می دهد که کار و تصمیم گیری 
خارج از عهده اتحادیه جهانی اســت و حاال یک 
ســوال بزرگ، می تواند در سرنوشــت مسابقات 
گزینشی موثر باشد: آیا المپیک پیش رو به تعویق 

خواهد افتاد؟

منهای فوتبال

نگار رشيدي

مدت ها حضور در چين و رقابت 
در ليگ اين كشــور تجربيات 
بسياري را براي الهه منصوريان 
ووشوكار تيم ملي به همراه داشته 
است. يكي از اين تجربه ها همزمان 
شد با بروز ويروس كرونا در چين 
كه حاال بيشتر كشورها از جمله 
ايران را درگير كرده است. قهرمان 
ووشوي جهان كه براي دور ماندن 
از كرونا راهي ايران شــد، حاال با 
شــيوع اين ويروس در كشور 
راه هاي بازگشت به چين را بسته 
مي بيند تا روزهايش با انتظار براي 

كاهش كرونا سپري شود. 
    

 درگيري با كرونا را هم در چين 
تجربه كردي و هم در ايران. اين 

روزها را چطور مي گذراني؟
به هر حال اتفاقي اســت که تمام 
دنیا درگیرش شــده اند. فقط ناراحت 
این هســتیم که این اتفاق را خودمان 
براي خودمــان رقم زدیــم و باعث و 
باني اش خودمان هستیم. چیني ها با 
آن جمعیتي که دارند سریع مراقبت 
کردند. در چین شنیده بودم دماي بدن 
را باال نبرید چون ممکن اســت وقتي 
بیرون از خانه هستي، تبت را بسنجند و 
اگر دماي بدنت بعد از تمرین باال باشد، 
قرنطینه ات مي کننــد. فکر مي کردم 
در ایران هم شرایط همین طور باشد و 
چند روز اول تمرین درست و حسابي 
نداشتم چون ترسیدم بیرون که مي روم 
ضربانم باال باشد و برایم مشکل به وجود 

بیاید اما دیدم اینجا خیلي هم راحت 
و آزادیم!

 استوري هايت هنگام آمدن 
به ايران و حضور تعداد زياد چيني 
در پروازت بسيار جالب توجه بود.

زماني که به فرودگاه رفتم تا به ایران 
برگردم دیدم تعــداد زیادي چیني در 
پرواز هستند. از مهماندار پرسیدم چرا 
اینقدر چیني در پرواز هســت؟ گفت 
ما مي خواهیم به چین بیاییم، کســي 
نیســت و با تعداد کمي مي آییم اما از 
این طرف مســافر خوب داریم. گفتم 
خب کنسل کنید، گفت در این صورت 
شرایط پرواز به مشکل مي خورد. گفتم 
خودتان هم ماسک ندارید، گفت نه ما 
مشــکلي نداریم، وضعیت خیلي حاد 
نیست! من آن شب تا صبح در هواپیما با 
ماسک خوابیدم. فکر مي کردم وقتي به 
ایران مي آییم از همه تست مي گیرند اما 
فقط تب را مي سنجیدند. چون ممکن 
بود حامل ویروس باشند ولي فقط دما 

را چک مي کردند. 
 با توجه به كاهش مبتاليان در 
چين، باشگاهت نگفته كه به چين 

برگردي؟
روزي که تصمیــم گرفتم به ایران 
برگردم، رییس باشــگاه گفت اینجا 
فقط یک ویــروس اســت، در چین 
بمان و من حقوقــت را کامل پرداخت 
مي کنــم. مي گفت ممکن اســت در 
آینده از ایران نتوانــي به چین بیایي و 
پروازهایش را ببندد. در آن صورت من 
شما را در باشگاه نداشته باشم به مشکل 
مي خورم. حتي مي گفت اینجا بهترین 
بیمارستان ها وپزشــک ها را داریم و 
اگر کرونا گرفتي تمــام ثروتم را خرج 
مي کنم تا سالمتي ات برگردد ولي من 

قبول نکردم و برگشتم. در ایران هم که 
شرایط بسیار سخت شده و در چین هم 
خیلي سر و صدا کرده. رییس باشگاه 
به من گفت به چین برگرد چون اینجا 
امن تر است. راســتش اگر راهي پیدا 
کنم به چین برمي گردم. درست است 
در چین ویروس هست ولي همه رعایت 

مي کنند و کسي بیرون نمي رود. 
 تا به حــال غذاهاي عجيب 

چيني را امتحان نكردي؟
ووهان شهري است که به غذاهاي 
عجیب و متفاوت معروف اســت ولي 
شانگهاي که من در آن زندگي مي کنم، 
یک شهر توریستي اســت و به همین 
خاطر غذاهایي مي خورند که باب میل 
مردم تمام کشورها باشــد. اما یک بار 
یک سوپ خوردم که خیلي هم گوشت 
خوشمزه اي داشت اما بعد که خوردم 
فهمیدم ســوپ قورباغه است! در این 
سوپ فقط عضالت قورباغه بود و شما 
خود قورباغه را در ســوپ نمي بیني. 
خیلي ســعي نکردم غذاهاي عجیب 
بخورم اما این غذاها را دیدم. مثال یک 
بار اگر اشتباه نکنم تمساح را به سیخ 
زده بودند و شما مي توانستي کیلویي 

آن را بخري! 

با شــيوع ويروس كرونا در 
ايران و بسته شــدن راه هاي 
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 
چيني ها و البتــه بروز ويروس 
كرونا به ايران آمد، مدت هاست 
در خانه تمرين مي كند تا آمادگي 
بدني اش 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 ایران ماندگار شــدم. 
اخیرا رییس باشگاهم در چین با من 
تماس گرفت و کلــي با هم صحبت 
کردیم. او به من گفــت آمپول این 
ویروس کشف شــده و بعد از اینکه 
تمام بازیکنان و چیني ها این آمپول 
را تزریق کنند، کالس ها را راه اندازي 
مي کنیم. حتي به مــن گفت هفته 
دیگر مي توانم به چیــن بروم چون 
آنجا براي من امن است. اما متاسفانه 
مشــکل حاال جاي دیگري است و با 
توجه به اینکه کرونا در ایران شیوع 
زیادي داشــته، هیچ پروازي نیست 
که بتوانم به چین بــروم. به عبارتي 
با آمدن کرونا بــه ایران، این ویروس 
خطرناك تر شده چون ما مي توانیم 
آن را به جاهاي دیگر انتقال بدهیم. 

 واقعا چيني هــا به درمان 
كرونا رسيده اند؟

بله طبق صحبت رییس باشــگاه 
همین طور است اما چون این ویروس 
در ایران به شدت شیوع پیدا کرده، ما 
ایراني ها نمي توانیم به جایي برویم. 
رییس باشــگاه زماني کــه در چین 
بودم گفت چین برایت امن نیســت 
و به ایران برگرد، حاال برعکس شده 
و مي گوید باید به چین بروم تا از این 
ویروس در امان باشم. امیدوارم خیلي 
زود این دارو به ایران برسد و بتوانیم 
جان هموطنان مان را نجات بدهیم 
و این ویروس کال در دنیا نابود شود. 
طبق صحبتي که با رییس باشــگاه 
داشتم، مبتالیان به این بیماري هم 
با آمپولي که گفتم درمان مي شوند 
و کساني هم که بیمار نشدند، با زدن 
این آمپول واکســینه مي شوند و به 

هیچ عنوان کرونا نمي گیرند. 
 مثل اينكه غذاهاي عجيب 
چيني را امتحان كرده اي. سوپ 

خفاش كه نخورده اي؟!
من سعي کردم غذاهاي مختلف 
چیني را امتحان کنم ولي هیچ وقت 
نتوانســتم غذاهایي مثل خفاش و 
موش را امتحان کنــم... ولي در یک 
برهه من به خاطر شرایط آب و هوایي 
سرد چین، زیاد ســرما مي خوردم. 
رییس باشــگاه به من گفت عقرب 
پادزهري دارد که مي تواند در تقویت 
ایمني بدنت خیلي به تو کمک کند 
تا ســرما نخوري و از سوي دیگر بعد 
از تمرین سنگین تمام خستگي ات 
را از بین ببرد. مــن مي دیدم هر روز 
بچه ها بعد از باشــگاه مي رفتند یک 
سیخ عقرب سوخاري مي خریدند و 
مي خوردند. من خیلي از این کار بدم 
مي آمد اما وقتي مدام بیمار مي شدم 

و این پیشــنهاد را به من دادند، آخر 
عقرب را خوردم و جالب اســت که 
حدود ســه ماه به هیچ عنوان سرما 

نخوردم. 
 در اين مدت با شيوع كرونا 
مشكل تهيه ماسك و الكل و ژل 

داشتي؟
بله. ماســک ها باید هر دو ساعت 
عوض شــود اما خیلي ها توان خرید 
ماســک را ندارند چون خیلي گران 
شــده. در چین هم این اتفاق افتاد. 
زماني که این ویروس آمد، ماسک به 
شدت گران شد. بعد رییس جمهور 
چین ســخنراني زیبایي انجام داد و 
از فردایش ماســک ها زیر قیمت به 
فروش رفت. رییس باشــگاه گفت 
رییس جمهور گفته اگر مثال ماسک 
را گران کنید، خیلي ها توان خریدش 
را ندارنــد و این ویــروس از همین 
افــراد بي بضاعت به قشــر ثروتمند 
انتقال پیدا مي کند. اگر مي خواهید 
ایــن اتفــاق نیفتد، شــما خودتان 
باید به همدیگــر کمک کنید. حتي 
یک کارخانه تمام ماســک هایش را 
رایگان در اختیار مردم گذاشــت. یا 
در یکســري مکان عمومي افرادي 
بودند که رایگان به مردم ماســک و 

دستکش مي دادند. 

باعث و باني شيوع كرونا خودمان هستيم

الهه منصوريان: ندانسته در چين 
سوپ قورباغه خوردم!

رئيس باشگاه گفت چين امن تر است، اما راهي براي رفتن نيست

سهيال منصوريان: عقرب سوخاري 
خوردم تا سرما نخورم!

چهره به چهره

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 یک هشتم از دور رقابت ها کنار 
رفت. تاتنهامی ها که در خانه با نتیجه یک بر 
صفر مغلوب تیم سوم بوندس لیگا شده بودند، 
در آلمان هم با نتیجه سه بر صفر به الیپزیش 
باختند تا بار دیگر ثابت شــود از آقای خاص 
فقط یک  اســم باقی مانده است. مورینیو که 
زمانی به عنوان بهترین مربی جهان شناخته 
می شد، مصدومیت مهره های کلیدی تاتنهام 
در فاز هجومی را دلیل آخرین ناکامی اش در 
لیگ قهرمانان معرفی کرده اما خیلی ها اعتقاد 
دارند این فقط و فقط یک  بهانه اســت چراکه 
مشــکالت هفته های اخیر تاتنهام بیشتر در 

دفاع بوده و نه حمله! 
بد نیســت بدانید گل ســوم الیپزیش در 
بازی سه شنبه شــب، سی وهشت مین گلی 

بود که تاتنهام در زمان سرمربیگری مورینیو 
خــورده؛ ۳۸  گل در ۲۶  بازی! فراموش نکنیم 
آقای خاص دنیای فوتبال همان مربی اي است 
که تیم هایش به داشتن خط دفاعی مستحکم 
معروف بودند و مهم تــر از آن مورینیو همان 
مربی اســت که اصطالح دفاع اتوبوسی را به 
فوتبال آورد. فوتبالی ها هنوز یادشان نرفته که 
چلسی مورینیو در سال ۲۰۰۵ تنها ۱۵  گل در 
۳۸  بازی لیگ انگلیس خورد و قهرمان فوتبال 
جزیره شــد. فوتبالی ها فرامــوش نکرده اند 
که تیم مورینیو ۱۲  ماه پــس از این اتفاق بار 
دیگر قهرمان لیگ انگلیس شــد، آن هم تنها 
با دریافت ۲۲  گل در ۳۸  بازی. شاید بد نباشد 
بدانید چلسی در اولین دوره حضور مورینیو در 
۷۶  بازی، ۳۸  گل خورد و این در حالی است که 
امسال تنها در ۲۶  بازی به این رکورد رسیده 
است. شاید بهتر باشد مورینیو در این شرایط 
با واقعیت کنار بیاید و سروسامانی به خط دفاع 
تیمش دهد تا تاتنهام آخرین تیم بزرگی نباشد 

که هدایتش را قبــول می کند! پس از مروری 
بر این آمــار در مورد آقای خاص، بد نیســت 
نگاهی هم به آمار های ثبت شده از دیدار های 
سه شنبه شب لیگ قهرمانان داشته باشیم. در 
دیگر بازی این شب آتاالنتا ایتالیا که در بازی 
رفت با نتیجه چهار بر یک والنســیا اسپانیا را 
شکست داده بود، با پیروزی چهار بر سه در بازی 
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 ۱۷-۲۰۱۶ موفق به چنین کاری شده 
بود. در فصل ۲۰۰۰-۱۹۹۹ نیز التزیو آخرین 
تیم ایتالیایی بود که موفق به چنین کاری شده 
بود. جالب تر اینکه تعداد گل های آتاالنتا در دو 
دیدار رفت و برگشت مقابل والنسیا )هشت(، 
به انــدازه تعداد گل های این تیــم در مرحله 
گروهی مســابقات بود. مهم تر اینکه آتاالنتا 
اولین باشگاه ایتالیایی است که موفق به ثبت 

هشــت گل در یک دور مرحلــه حذفی لیگ 
قهرمانان اروپا می شود.

بازی های سه شنبه شــب یک  چهره ویژه 
هم به نام یوزیپ ایلیچیچ داشت، ستاره ای که 
چهار گل برای آتاالنتا زد و پوکر کرد. یوزیپ 
ایلیچیچ ۱4 گل در تمامی رقابت های ســال 
۲۰۲۰ به ثمر رسانده که بیشتر از هر بازیکن 
دیگری در پنــج لیگ معتبر اروپایی اســت. 
ایلیچیچ برای اولین بار موفق به ثبت هت تریک 
در لیگ قهرمانان اروپا شد. او همچنین اولین 
بازیکن اسلوونیایی اســت که موفق به ثبت 
هت تریک در این مســابقات می شود. 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 هت تریــک در خانه حریف در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان اروپا می شود. ایلیچیچ 
با ۳۲ سال و 4۱ روز سن مسن ترین بازیکنی 
اســت که در خانــه حریفان موفــق به ثبت 
هت تریک می شود. بد نیست بدانید ایلیچیچ 
چهارمین بازیکن پس از آلفردو دی استفانو 
)رئال مادرید مقابل سویا، سال ۱۹۵۸، خانه(، 
دادو پرشو )موناکو مقابل دپورتیوو الکرونیا، 
ســال ۲۰۰۳، خانه( و روبرت لواندوفســکی 

)دورتموند مقابل رئال مادرید، سال ۲۰۱۳، 
خانه( است که موفق به ثبت پوکر مقابل یک 
باشگاه اسپانیایی در جام باشگاه های اروپا/لیگ 
قهرمانان اروپا می شود. تنها تفاوت این بود که 
ایلیچیچ اولین بازیکنی است که در خانه یک 
باشگاه اسپانیایی پوکر می کند. از سوی دیگر 
ایلیچیچ چهارمین بازیکن پس از لیونل مسی 
)بارســلونا، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۲-۲۰۱۱(، ماریو 
گومز )بایرن مونیــخ، ۱۲-۲۰۱۱( و روبرت 
لواندوفسکی )بروسیا دورتموند، ۲۰۱۲-۱۳( 
است که در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا 
موفق به ثبت پوکر می شود. 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 
۲۰۰۵ با 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 
۱۲-۲۰۱۱، ۶ گل( و کریستیانو رونالدو )رئال 
مادرید مقابل بایرن مونیخ، فصل ۲۰۱۶-۱۷، 
پنج گل( بدل شد که موفق به ثبت ۵+ گل در 
یک دور مرحله حذفی لیــگ قهرمانان اروپا 

می شود.

مروری بر نكات بازی های سه شنبه شب ليگ قهرمانان اروپا

از سقوط آقای خاص تا پرواز ایليچيچ

رييس باشگاه زماني كه 
در چين بودم گفت چين 

برايت امن نيست و به ايران 
برگرد، حاال برعكس شده و 
مي گويد بايد به چين بروم تا 

از اين ويروس در امان باشم

رييس باشگاه به من گفت 
به چين برگرد چون اينجا 
امن تر است. راستش اگر 

راهي پيدا كنم به چين 
برمي گردم. درست است 

در چين ويروس هست 
ولي همه رعايت مي كنند و 

كسي بيرون نمي رود
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