
درخواست ها برای برگزاری رقابت های 
دنيا حيدري 
    بازتاب

ورزشی از س��وی رشته های مختلف 
همچن��ان ادام��ه دارد. اص��راری که 
فدراسیون پزشکی را به نوشتن پروتکل های متفاوت برای رشته های 

مختلف واداشته است.
نامعلوم بودن پایان داس��تان تلخ کرونا م��ردم دنیا را بر آن داش��ته تا 
راهکارهای مختلفی را برای بازگشت به زندگی روزمره امتحان کنند و در 
این بین ورزش نیز مستثنا نبوده است. با وجود این در ایران فوتبال تنها 
رشته ورزشی است که فعالیت های خود را از سر گرفته و این در حالی 
است که برخی رشته های دیگر نیز بر شروع فعالیت های خود اصرار دارند. 
هرچند این مسئله همچنان مخالفان سفت و سختی دارد، اما محمداسد 
مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی از تهیه چهار پروتکل 
بهداشتی برای فدراسیون های ورزشی که خواستار برگزاری مسابقات و 
اردوهای خود هستند خبر می دهد: »تعدادی پروتکل بهداشتی با توجه 
به نیاز فدراسیون های ورزشی تهیه شده و فدراسیون هایی که مسابقات 
جهانی شان نزدیک است یا هنوز فدراسیون های جهانی آنها تصمیمی 
مبنی بر لغو مسابقات اتخاذ نکرده اند و به نوعی قصد دارند در یک موعد 

زمانی مسابقات خود را برگزار کنند برای گام برداشتن در مسیر تعیین 
شده مجبورند اردوها یا مس��ابقاتی را با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار کنند که در این خصوص تاکنون چهار فدراسیون کشتی، والیبال، 
دوومیدانی و هاکی درخواس��ت خود را مطرح کرده اند که در این بین 
فدراسیون کشتی به صورت جدی پیگیر است و فدراسیون های دیگر 
هم اگر درخواست پروتکل بهداشتی داشته باشند برای هر یک به صورت 
اختصاصی و با توجه به پروتکل های بهداشتی فدراسیون های جهانی به 
عنوان نهاد باالدستی آن فدراسیون و ابالغ به وزارت بهداشت و بررسی 
تهیه می شود.« با وجود نگرانی از شروع دوباره مسابقات و تمرینات سایر 
تیم ها به خصوص کشتي، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی بر این 
باور است که با تهیه پروتکل های بهداشتی مناسب بر اساس مسابقات یا 
اردوهای رشته های مختلف می توان مخاطرات را به حداقل رساند: »موارد 
مربوطه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده است و 
پس از بررسی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه با توجه به وضعیت 
استانی که قرار است اردو یا مسابقه در آن برگزار شود از نظر شیوع ویروس 
کرونا پروتکل نهایی با اعمال نظر و همکاری با فدراسیون پزشکی ورزشی 

مدنظر قرار می گیرد.«

 استقالل و سپاهان 
سعيد احمديان

   گزارش
در حس�اس ترين 
ب�ازي يک چهارم 
نهايي جام حذفي که امشب برگزار مي شود، به 
دنبال جبران ناکامي شان در ليگ و نزديک شدن 
ب�ه ج�ام قهرمان�ي اي�ن رقابت ه�ا هس�تند.

 یک ماه و نیم پس از شروع دوباره لیگ برتر، مسابقات 
جام حذفي هم از امروز پیگیري مي شود، مسابقاتي 
که به مرحله یک چهارم نهایي رسیده و کرونا سبب 
شد این مرحله به پایان نرسد. سه بازي یک چهارم 
نهایي قبل از کرونا برگزار شد و حاال پنج ماه پس از 
متوقف شدن بازي ها، قرار است جام حذفي با انجام 
تک بازي باقي مانده مرحله یک چهارم نهایي از سر 
گرفته شود تا تکلیف ضلع چهارم نیمه نهایي مشخص 
شود. پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجدسلیمان سه 
تیم برنده یک چهارم هستند و امشب از بین استقالل 
و سپاهان، تیم چهارم نیمه نهایي هم معرفي مي شود 
تا حساسیت جام حذفي نیز مانند سه هفته پایاني 
لیگ برتر، روزهاي داغي را ب��راي هواداران فوتبال 

رقم بزند.
  سومين رويارويي در فصل 

استقالل و سپاهان 9 روز پس از رویارویي شان در 
لیگ برتر دوباره به هم رس��یده اند، البته این بار در 
یک چهارم نهایي جام حذفي. این سومین مصاف 
استقالل و سپاهان در فصل جاري است. آنها پیش از 
این دو بار در لیگ نوزدهم به مصاف هم رفته اند، دو 

مسابقه اي که هر کدام حکایت ها و حواشي خودش را 
داشت. بازي رفت در حالي در اصفهان 2-2 مساوي 
شد که داور مسابقه پنالتي واضح استنلي کي روش 
را که در محوطه جریمه با توپ آبشار زد، ندید. بازي 
برگشت هم که 11 مرداد برگزار شد، جنجال هایش 
دست کمي از بازي نیم فصل اول نداشت. این مسابقه 
در شرایطي  با برتري 2 بر یک استقاللي ها به پایان 
رسید که استقالل 10 نفره شده بود و داوري مسابقه 
و درگیري بازیکنان دو تیم مي رفت که این بازي را 
به جنجال بکشاند. مسابقه اي که سپاهاني ها معتقد 
بودند خطاي روي دیاباته پنالتي نب��وده و داور به 
اس��تقالل هدیه داده اس��ت! حاال امروز پس از دو 
بازي جنجالي در لیگ نوزدهم، دو تیم قرار اس��ت 
این بار در جام حذفي با هم بازي کنند، مسابقه اي که 
حساسیت هاي آن با توجه به اینکه دو تیم به دنبال 
جبران ناکامي در لیگ هس��تند به باالترین درجه 
ممکن رسیده اس��ت و هم آبي ها و هم زردها براي 
اینکه دست شان از یک جام در فصل جاري خالي 
نماند، حساب ویژه اي روي جام حذفي باز کرده اند. 

  راه نه چندان سخت تا يک چهارم
استقالل و سپاهان براي رسیدن به جمع هشت تیم 
پایاني جام حذفي راه چندان سختي هم نداشته اند 
و از مرحله یک شانزدهم وارد این رقابت ها شده اند تا 
تنها با دو بازي و دو برد به یک چهارم برسند. استقالل 
براي رسیدن به یک چهارم با شکست دو تیم دسته 
اولي به این مرحله رس��ید، آبي ها در یک شانزدهم 

نهایي گل ریحان البرز را  3 بر یک شکست دادند و 
در یک هشتم هم مقابل فجر شهید سپاسي 3 بر صفر 

پیروز شدند تا در یک چهارم حریف سپاهان شود.
البته سپاهاني ها مسیر سخت تري براي رسیدن به 
یک چهارم در پیش داشتند. شاگردان امیر قلعه نویي 
در یک شانزدهم نهایي 3 بر صفر خیبر خرم آباد دسته 
دومي را از پیش رو برداش��تند و در مرحله بعد برابر 
تیم لیگ برتري پیکان در یک بازي نزدیک 2 بر یک 
به برتري رسیدند تا امروز حریف استقالل در مرحله 

یک چهارم نهایي باشند.
  مسابقه اي براي جبران

پس از ناامیدي از قهرماني در لیگ، حاال استقاللي ها 
و فرهاد مجیدي تمام هوش و حواس شان را متمرکز 
جام حذفي کرده اند تا دست ش��ان از جام در فصل 
99-98 خالي نماند. استقالل در شرایطي براي بازي 
با سپاهان آماده شده است که در لیگ برتر هرچند 
در رده دوم قرار دارد، اما تساوي هفته گذشته برابر 
شهرخودور سبب شده این تیم کار آساني براي حفظ 
این رده در دو هفته پایاني و کس��ب سهمیه آسیا 
نداشته باشد. در چنین شرایطي آبي ها مي خواهند 
در جام حذفي با یک تیر دو نش��ان بزنند؛ هم جام 

بگیرند و هم سهمیه آسیا را به دست آورند. 
با این حال آنها براي بازي امشب غایبان بزرگي دارند 
که به دلیل مصدومیت به بازي با زردپوشان اصفهاني 
نرسیده اند. مهم ترین غایب استقالل دیاباته، بهترین 
گلزن فعلي لیگ برتر اس��ت که در دو بازي مقابل 

س��پاهان در لیگ برتر براي آبي ها گل زده اس��ت، 
اما به دلیل مصدومیت در بازي با شهرخودرو گفته 
مي شود به بازي امروز با سپاهان نمي رسد. ارسالن 
مطهري و فرشید اسماعیلي دیگر غایبان استقالل 
مقابل سپاهان هستند تا تنها امید آبي ها براي باز 
کردن دروازه سپاهان در خط حمله به مهدي قایدي 
باشد که پس از برگزاري دوباره مسابقات فوتبال بعد 
از کرونا، هنوز پایش به گلزني باز نش��ده و مجیدي 
امیدوار است که در بازي حساس امشب، شماره 10 

تیمش این طلسم را بشکند.
  واجب تر از نان شب 

در سوي دیگر سپاهاني ها هم پس از نتایج ضعیف در 
لیگ که سبب شده این تیم در رده پنجم جدول قرار 
بگیرد و حتي شانس کمي براي کسب سهمیه آسیا 
داشته باشد، روي جام حذفي براي آسیایي شدن 
حساب ویژه اي باز کرده اند. با این حال سپاهاني ها در 
حالي آماده دیدار با استقالل شده اند که در چهار بازي 
اخیرشان در لیگ، سه باخت و تنها یک برد داشته اند. 
نتایجي که نشان مي دهد آغاز دوباره فوتبال پس از 
کرونا به این تیم اصفهاني نساخته و امیر قلعه نویي 
روزهاي س��خت و بحراني را روي نیمکت سپاهان 
پشت سر مي گذارد. در این شرایط برد برابر استقالل 
هم براي س��پاهان و هم براي قلعه نویي از نان شب 
واجب تر اس��ت تا هم یک قدم به ج��ام قهرماني و 
سهمیه آسیا نزدیک تر شوند و هم نتایج ضعیف شان 

در لیگ را تا حدودي تالفي کنند.

حامد قهرماني
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فريدون حسن

دست ياري به سوي مردم سيستان 
باده��ای 120 روزه سیس��تان آغاز ش��ده و منطقه هیرمن��د گرفتار 
محرومیتی مضاعف در زمان اوج  گرفتن این بادهای پر از خاک و شن 
است. بچه هاي ورزشکار هم این روزها در کنار مردم هستند، همان ها که 
ظاهراً کمر همت بسته اند تا همیشه کنار مردم محروم استان هایي چون 
سیستان و بلوچستان باشند. کساني که در بازدید قبلی برای روستاییان 
تنور گازی و کپس��ول گازی بردند تا کمي به آنها کمک کرده باشند، 
این بار توسط کمیل قاس��می قهرمان کشتی المپیک، سجاد گنج زاده 
قهرمان کاراته جهان، یگانه غریب گشته ملی پوش و عنوان دار بین المللی 
در کشتی آلیش بانوان و امید آرامی قهرمان نوجوانان کشتی جهان، با 
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در کنار مردم روستانشین مرز ایران 
و افغانستان بودند. این ورزشکاران با حمایت خیرین تاکنون بیش از 13 
هزار بسته غذایی و بهداشتی را میان مردم محروم در مناطق مختلف از 
جمله روستاها و مناطق محروم سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، 

خراسان جنوبی، خوزستان و تهران توزیع کرده اند.

کرونا  انگيزه ام برای المپيک را کم  نکرد

نه پاداش می دهند، نه حمايت می کنند
علی محمدیاري،      خبر
عض��و تی��م ملی 
پارادوومیدانی یک ماهی است که بعد از پشت سر 
گذاشتن کرونا تمریناتش را آغاز کرده، اما می گوید 
برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند حمایت 
مسئوالن است: »واقعاً عجیب است با وجود اینکه 
روز به روز ب��ه تعداد کشته ش��دگان کرونا افزوده 
می شود، قرار است ماه آینده انتخابی تیم ملی برگزار 
شود. بهتر است مسئوالن زمانی را در نظر بگیرند که 
ورزشکاران با آمادگی بهتری در مسابقات شرکت 

کنند، چراکه با توجه به محدودیت های تمرینی و 
بسته بودن اماکن ورزشی، رسیدن به شرایط مدنظر 
مسئوالن سخت است. از طرفی چون در تیم ملی 
نیستم، مسئوالن حمایت مالی نمی کنند، در حالی 
که سال گذشته نقره جهانی و سهمیه پارالمپیک را 
گرفتم، اما به تیم ملی دعوت نشدم و متأسفانه االن 
فاقد دیسک اس��تاندارد یک کیلویی برای تمرین 
هستم که امیدوارم این مسئله حل و هرچه زودتر 
پاداش های مسابقات جهانی هم پرداخت شود تا 

اندکی از مشکالتمان کم شود.«

 درخواست 4 فدراسيون 
براي برپايي ليگ در شرايط کرونا

پروتکل هاي بهداشتي 
متفاوت براي هر رشته 

ابت��الی یکی از 
شميم رضوان 

    چهره
امیدهای کسب 
وزن  س��همیه 
8۷کیلوگرم فرنگی به کرونا بدون شک کابوسی 
تلخ بود، اما حسین نوری با وجود دست و پنجه نرم 
ک��ردن ب��ا کرون��ا و بس��تری ش��دن در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوري، دو 
هفته پیش زودتر از حد تصور توانست روی پای 
خود بایستد و تمریناتش را برای کسب سهمیه 
المپیک آغازکند: »همواره از ماس��ک استفاده 
می کردم، اما در سالن تمرین امکانش نبود و فکر 
می کنم همانجا مبتال ش��دم، چراک��ه برخی با 
گذش��ت زمان اهمیتی به رعایت پروتکل های 
بهداش��تی نمی دادند و محیط را برای انتشار 

ویروس مهیا مي کردند. روزهای سختی را 
پشت سر گذاشتم، فکرش را هم نمی کردم 

به چنین روزی گرفتار شوم که حتی 
ب��رای تنفس از دس��تگاه کمک 
بگیرم. با این حال توانس��تم آن 
روزهای وحشتناک را پشت سر 
بگذارم. این اتفاق نتوانست در عزم 
و اراده من برای رسیدن به هدفم 
مش��کلی ایجاد کند و همچنان 

تالش می کنم با کسب سهمیه المپیک نماینده 
خوبی برای کش��ورم در این رویداد بزرگ باشم. 
سخت اس��ت، می دانم کرونا خأل بزرگی در روند 
تمرینات من و دیگر کشتی گیران تیم ملی ایجاد 
کرد، ام��ا چاره ای نیس��ت و باید با وج��ود تمام 
محدودیت ها خود را به ش��رایط ای��ده آل بدنی 

برسانیم.«

دوئلي براي جبران مافات
استقالل- سپاهان، يک چهارم نهايي جام حذفي، امشب ساعت 20:30

شيوا نوروزي

استخدام قهرمانان را ضمانت کنيد
»مصوبه هیئت وزیران است که مدال آوران بازی های المپیک، آسیایی و 
جهانی در صورتی که مدرک دانشگاهی داشته باشند، می توانند بدون آزمون 
در مراکز دولتی استخدام شوند. چند قهرمان در وزارت ورزش استخدام 
شده اند و اولویت ورزش��کاران صاحب نام است. دس��تگاه های دیگر با ما 
همکاری نکرده اند و فقط وزارت ورزش همکاری کرده است. امیدواریم سایر 
دستگاه ها نیز در حمایت از قهرمانان همکاری کنند تا آنها دیگر دغدغه ای 
نداشته باشند.« این را مهدي علي نژاد، معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش 
عنوان مي کند و ما مي گوییم که حرف شما درست جناب علي نژاد، اما چه 
کسي باید دستگاه هاي دیگر را براي انجام این مصوبه ترغیب کند؟ مگر نه 
اینکه وزارت ورزش و وزیر محترم آن بخشي از همین دولتي هستند که 

هیئت وزیرانش چنین طرحي را تصویب کرده  است؟
 خب از وزیر بخواهید که در جلسه هیئت دولت از سایر دستگاه ها، اجراي این 
مصوبه را بخواهد؛ اینکه دیگر کار سختي نیست. البته وقتي متوجه باشیم 
که بسیاري از ادارات کل ورزش و جوانان در استان ها در همین ورزش هم 
از استخدام قهرمانان شانه خالي کرده اند، آن وقت مي فهمیم که چندان هم 
نمي توان امیدوار بود. در وزارت ورزش هم که به قول خود معاون، اولویت با 
صاحب نام هاست و براي بقیه جایي نیست. پس الاقل خیال همه را راحت 
کنید تا قهرمانان و مدال آوران هم مثل بقیه مردم مطمئن شوند که آبي از 

مصوبات این دولت براي شان گرم نمي شود.
این روزها تا دلتان بخواهد قهرمان و مدال آوري داریم که به خاطر اجرایي 
نشدن این مصوبه مهم در خانه هستند و محتاج بدیهي ترین نیازمندي هاي 
زندگي. محتاج هستند که کسي حال شان را بپرسد و کسي دست آنها را 
بگیرد تا بتوانند حداقل سرپا بمانند، چه برسد به اینکه به فکر کسب مدال 
و افتخار براي کشور باشند. این را ما نمي گوییم، خودشان فریاد مي زنند و 
از اوضاع و احوال شان گالیه مي کنند. آن وقت جناب معاون با خیال راحت 
مي گوید ما که فقط صاحب نام ها را استخدام مي کنیم، بقیه دستگاه ها هم 

همکاري نمي کنند، ولي ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد. 
سؤال بعدیمان اینجاست که جناب علي نژاد این امیدواري شما چه دردي از 
قهرمان و مدال آور بیکار کشور را که شرمنده خانواده شده درمان مي کند؟ 
اینکه صرفاً ابراز امیدواري کنید، یعني اینکه کارتان را درست انجام داده اید؟ 
چند سال از این مصوبه مي گذرد؟ حداقل خودتان بنشنید و با جناب وزیر 
بدون اینکه کسي متوجه شود تعداد قهرمانان و مدال آوراني را که استخدام 
شده اند، دربیاورید. بعید مي دانیم از تعداد انگشتان دست هاي هر دوي شما 
بیشتر باشد. بعد بیایید و پاسخ دهید که چه کاري براي اجراي این مصوبه 

انجام داده اید که حاال امیدوارید بقیه آن را اجرا کنند؟
هر مصوبه اي ضمانت اجرایي مي خواهد، این بدیهي ترین اصل مدیریت است 
که شما حتماً آن را خوب مي دانید. راستي ضمانت اجرایي شدن مصوبه 

استخدام قهرمانان و مدال آوران در دستگاه هاي دولتي چیست؟ 
مطمئناً ابراز امیدواري شما نیست که اگر این باشد باید تأسف خورد به حال 
و روز ورزش کشور که با خیالبافي برایش برنامه ریزي مي شود و مسئوالنش 

امیدوارند که خیال پردازي هاي شان نتیجه هم بدهد.
این روزها که وزارت نشینان امیدوار اجرایي شدن طرح استخدام قهرمانان 
و مدال آوران در سایر دستگاه هاي دولتي هستند، مي توان صداي اعتراض 
قهرمانان را ش��نید و نیازي هم به تی��ز کردن گوش نیس��ت. این روزها 
مدال آورانمان فریاد مي زنند از بي توجهي ها، از کمبود ها و از دست کم گرفته 
شدن ها، اما آقایان مي خندند و امیدوارند مصوبات شان اجرایي شود، بدون 
اینکه طرح  و برنامه اي براي اجرایي شدن آن داشته باشند و اینکه حداقل 
حرکتي براي به انجام رساندن مصوبه شان انجام دهند. وزارت نشینان فقط 
امیدوارند، پس مدال آوران و قهرمانان هم باید با این امیدواري آنها امیدوار 
باشند، یعني اینکه همه بنشینیم و امیدوار باشیم که کسي پیدا شود این 
مصوبه را اجرایي کند، این حتماً بهترین راه حل این مشکل از دید آقایان 
مدیر است، راه حلي که ثمربخش خواهد بود، درست مثل ثمراتي که تاکنون 

از آن دیده ایم.

 بارسلونا و بايرن هم به يک چهارم نهايی 
ليگ قهرمانان صعود کردند

خط و نشان غول ها برای هم 
دو مدعی اصلی اروپا سد راه هم در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
شدند. با پایان دور یک هشتم نهایی این رقابت ها تکلیف تیم های صعود کننده 
مشخص شد و حاال باید منتظر حساس ترین دیدار این مرحله، یعنی بارسلونا 
– بایرن مونیخ باشیم. بارسا از سد ناپولی گذشت و بایرن هم چلسی را درهم 
کوبید تا دو مدعی اصلی برای ادامه راه چاره ای جز حذف یکدیگر نداشته 
باشند. اتلتیکومادرید، پاری سن ژرمن، آتاالنتا، الیپزیگ، منچسترسیتی، 
لیون، بارسلونا و بایرن مونیخ هش��ت تیمی هستند که از چهارشنبه شب 
)آتاالنتا – پاری سن ژرمن( در لیسبون برای صعود به نیمه نهایی به جنگ 
هم می روند. از بین صعودکننده ها تنها بایرن و بارسا تجربه قهرمانی در لیگ 

قهرمانان را دارند. 
   مصدوميت لئو

پیروزی 3 بر یک بارسا مقابل ناپولی همان اتفاقی بود که کاتاالن ها انتظارش 
را می کشیدند. با اینکه تیم س��تین پنج ماه پیش و قبل از شیوع کرونا در 
بازی رفت به تس��اوی با تیم گتوزو رضایت داده بودند، اما بعد از ناکامی در 
فتح اللیگا موفقیت در لیگ قهرمانان تنها فرصت باقی مانده برای مس��ی 
و هم تیمی هایش است. لیونل مسی این بار هم در برد تیمش نقش مهمی 
داشت و یک گل هم برای بارسا به ثمر رساند. مصدومیت این بازیکن کادر 
فنی را نگران کرده است. البته ستین، سرمربی آبی و اناری ها در پایان بازی 
ابراز امیدواری کرد کاپیتان به بازی حساس روز جمعه برسد: »هدفمان این 
بود که به یک چهارم نهایی صعود کنیم و حاال با انگیزه و شور و شوق باالیي 
منتظر بازی با بایرن هستیم. تیم خوب کار کرد و شایسته برد بودیم. لئو مثل 
همیشه خوب بود و در اواخر نیمه اول ضربه شدیدی خورد که خوشبختانه 
مشکلی برایش ایجاد نشد. او ستاره ما بود و به درخشش او در ادامه رقابت ها 
نیاز داریم. همه تیم های این مرحله قدرتمند هستند و مصاف با هر کدام 
دشواری های خاص خود را دارد. بازی با بایرن هم برای ما سخت است و هم 

برای آنها. بایرن همانند ما تیم بسیار بزرگی است.«
   گل های مسخره

س��رمربی ناپولی بعد از حذف تیمش به اشتباهات شاگردانش اشاره کرد. 
گتوزو گل های خورده ناپولی را مسخره خواند: »خیلی چیزها در این بازی 
مایه حسرت بود. ما حدود نیم س��اعت به خواب رفتیم و سه گل مسخره 
خوردیم. در این مدت اشتباهات جدی  هم داش��تیم. باید همان اوایل دو 
گل می زدیم ولی به جای گل زدن گل خوردیم. گل خوردن از روی ضربه 
ایستگاهی من را عصبانی می کند، واقعاً دیوانه می شوم. همیشه می گویم 
که ما بازیکنان قوی و با استعدادی داریم و باید از نظر ذهنیت هم پیشرفت 
کنیم، چراکه ذهنیت و نگرش ما به اندازه کافی خوب نیست. خیلی راحت 
خط دفاعی آنها را رد می کردیم. شنیده بودم که برخي می گفتند بارسا دارد 
با ذخیره هایش بازی می کند. چیزی که من دیدم به هیچ وجه شباهتی به 
تیم ذخیره ها نداشت. آنها تیمی با کیفیت بودند که صدها میلیون دالر هزینه 
بازیکنان شان بود. بیشترین حسرت من این است که به مدت نیم ساعت 

خوابمان برد و بازی را دودستي تقدیم بارسا کردیم.«
   رکوردشکنی لواندوفسکی 

بایرن مونیخ همانند بازی رفت دروازه چلس��ی را به توپ بست تا با کسب 
پیروزی 4 بر یک در مجموع با برتری ۷ بر یک آبی های لندن را از گردونه 
رقابت ها حذف کند. لواندوفس��کی با دو گلی که در این بازی زد همچنان 
صدرنشین جدول گلزنان لیگ قهرمانان است و با 13 گل زده، گلزن ترین 
بازیکن تاریخ باواریایی ها در اروپا محسوب می شود. هانسی فلیک، سرمربی 
بایرن با تمجید از عملکرد شاگردانش اظهار داشت: »از نتیجه و شرایط تیم 
واقعاً رضایت دارم. می خواستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و بعد 
از وقفه اي طوالنی مدت به شرایط ایده آل مان در دوران قبل از کرونا برگردیم. 
چلسی تیم هیجان انگیزی است که وقتی وارد فاز تهاجمی می شود سرعت 

خارق العاده ای دارد، برای همین من قبل از بازی کمی نگران بودم.« 
خط دفاع چلسی در این فصل به قدری ضعیف عمل کرده که ۷9 بار دروازه 
آبی ها باز شده و این بدترین آمار چلسی در سه دهه اخیر بوده است. با این 
حال فرانک لمپارد، سرمربی چلسی به آینده تیمش امیدوار است: »بازی با 
بایرن مونیخ که این همه تجربه از لیگ قهرمانان دارد برای ما تمرین خوبی 
بود. تیمی هس��تیم که خیلی از بازیکنانمان اولین فصلی است که در رده 
بزرگساالن بازی می کنند. برای من مشخص است که مسیر حرکتی چلسی 
به کدام سمت است. چلسی پروژه ای در حال پیشرفت و پیشروی است. ما 
چهارم شدیم، ولی مردم وقتی چلسی چهارم می شود تحسینش نمی کنند، 
چون انتظارشان باالتر از این حد است. احساس من این است که با این گروه 

از بازیکنان تا اینجا هم دستاوردهای خوبی داشته ایم.«

آينده زيدان در انتظار پيرلو
باش��گاه یوونتوس برای تغییر سرمربی و 
فرصت دادن به آندره آ پیرلو ریسک بزرگی 
کرده است. ش��اید خیلی ها منتظر رفتن 
ساری از این تیم بودند، اما خیلی ها حتی به 
ذهن شان خطور نمی کرد که به این زودی 
مس��ئولیت قهرمان ایتالیا به پیرلو سپرده 
شود. با اینکه انتخاب او یک سورپرایز بزرگ 
برای فوتبال ایتالیا بود، ولی به عقیده من، او 
یکی از بهترین گزینه های جانشینی ساری 
اس��ت و می تواند خیلی زود به افتخارات 
زیدان در کسب سه قهرمانی اروپا  برسد. البته از نظر فنی مقایسه پیرلو 
با زیدان منطقی نیست، چراکه زیزو سال ها در تیم جوانان رئال فعالیت 
می کرد و بعد از آن هم به عنوان دستیار حضور روی نیمکت کهکشانی ها 
را تجربه کرده بود، اما شرایط پیرلو کاماًل متفاوت است. با این حال او نیز 
مانند زیزو پتانسیل درخش��ش در عرصه مربیگری را دارد و شاید حتی 
بیشتر از او نیز بدرخشد. از آنجا که پیرلو با باشگاه، مدیران تیم، بازیکنان و 
جو یوونتوس آشناست، قطعاً می تواند رابطه خوبی با همه داشته باشد و از 
این طریق با قدرت کارش را پیش ببرد. البته این را هم بگویم که حتی من 
نیز نمی توانستم حدس بزنم پیرلو سرمربی جدید یووه خواهد بود. انتظارم 
این بود که آندره آ ابتدا هدایت تیم زیر 23 سال یوونتوس را بپذیرید و بعد 
از کسب تجربه بیشتر به سری آ بیاید، ولی در هر صورت او را باید سرمربی 
جدید تیم اصلی یووه نامید و برایش آرزوی موفقیت کرد. به مرور زمان 
تفکرات نسبت به فوتبالیست هایی که به عرصه مربیگری پا می گذارند 
تغییر کرد. تا قبل از این مربیان تازه کار حتماً باید مدت زیادی را در تیم های 
پایه و لیگ های پایین تر مربیگری می کردند تا اعتبار الزم را به دست آورند، 
ولی در چند سال گذشته دیدیم که فیلیپو، سیمئونه اینزاگی و همچنین 
گتوزو به رغم تجربه کم شان خوش درخشیدند. آنها بازیکنان بزرگی بودند 

و فعالیت مربیگری  شان را هم با تیم های بزرگ شروع کردند.«

الکساندر دل پيرو 

اسکای اسپورت

شب حساس قعرنشينان ليگ برتر
فوالد و تراکتور در انديشه رسيدن به استقالل

امشب در حالي که تقریباً تمام نگاه ها به ورزشگاه آزادي تهران و بازي 
استقالل و سپاهان در جام حذفي اس��ت، دیدارهاي باقي مانده هفته 
بیست و هش��تم رقابت هاي لیگ برتر هم در شهرهاي مختلف برگزار 
مي شود، دیدارهایي که اتفاقاً از حساس��یت باالیي هم برخوردار است 
چه براي تیم هایي که مي خواهند آسیایي شوند و چه براي آنهایي که به 

دنبال ماندن در لیگ برتر هستند.
امش��ب فوالد و تراکتور این فرص��ت را دارند با برتري مقابل س��ایپا و 
شاهین شهرداري بوشهر در امتیاز 49 با استقالل رده دومي برابر شوند و 
امیدوارتر به دو هفته پایاني چشم داشته باشند. هرچند که دو تیم مقابل 
این مدعیان هم به هیچ وجه نمي خواهند بازنده شوند تا خطر سقوط 
را بیش از این احس��اس کنند. در چنین شرایطی فوالد امشب میزبان 
سایپا و تراکتور مهمان شاهین قعرنشین است. در سه بازي دیگر امشب 
ماشین سازي در تبریز از پارس جنوبي جم پذیرایي مي کند. پیکان دیگر 
خودروساز لیگ که خطر سقوط را احساس مي کند میزبان صنعت نفت 
آباداني است که با خیال راحت در میانه هاي جدول جا خوش کرده و در 

نهایت نیز نفت مسجدسلیمان به مصاف گل گهر سیرجان مي رود.


