
اي��ن روزه��ا خبرهاي زي��ادي در 
فريدون حسن

   بازتاب
خصوص کشتي به گوش مي رسد. از 
چگونگي برگزاري يا عدم برگزاري 
ليگ تا بحث حقوق و مزاياي کشتي گيران و حضور سرخابي هاي 

پايتخت و تيمداري آنها در ليگ کشتي کشور.
يکي از بحث ه��اي مهم اي��ن روزها مس��ئله س��طح دريافت هاي 
کش��تي گيران و رقابت هاي ليگ به عنوان تنها منب��ع درآمد آنها و 
مقايسه آنان با فوتباليست هاست. موضوعي که حتي واکنش محسن 
کاوه، مدير تيم هاي ملي کش��تي آزاد را هم در پي داش��ته است. او 
مي گويد: »تحت هيچ ش��رايطی نبايد کش��تی را با فوتبال مقايسه 
کرد، يعنی نبايد ارقامی را که در فوتبال رد و بدل می شود با حقوق 
مربيان کشتی و کشتي گيران قياس کرد. آنها پول خوب می گيرند، 
اما جاودانه نمی ش��وند. در کش��تی مدال المپيک بچه ها را جاودانه 
می کند. يک قهرم��ان المپيک نامش برای هميش��ه در تاريخ ثبت 
می شود.« عبدالمهدي نصيرزاده، رئيس سازمان ليگ کشتي هم در 

اين خصوص مي گويد: »کشتی گيران قراردادهای بااليی ندارند و تنها 
منبع درآمدشان ليگ است. به همين خاطر ما مصمم هستيم که ليگ 
را برگزار کنيم. از سوی ديگر مسابقات جهانی و المپيک را در پيش 
داريم. اگر کشتی گيران بيشتر از اين روی تشک نروند، کارشان در 

مسابقات سخت خواهد شد.« وي در خصوص نحوه شروع رقابت هاي 
ليگ هم عنوان مي کند: »هفته آينده قرعه کشی را برگزار می کنيم. 
پروتکل های برگزاری ليگ را هم تهيه کرده ايم و به ستاد مقابله با کرونا 
ارائه داده ايم. رايزنی های خوبی صورت گرفته است. ما قصد داريم طبق 
پروتکل های اتحاديه جهانی که مسائلی همچون برگزاری مسابقات در 
فضای باز، گرفتن تست کرونا و قرنطينه کشتی گيران در آن گنجانده 
شده کار را پيش ببريم. اميدوارم بتوانيم از هفته سوم شهريورماه ليگ 
را آغاز کنيم.« اما عليرضا دبير، رئيس فدراسيون کشتي با استقبال از 
حضور استقالل در ليگ کشتي از پرسپوليس رقيب ديرينه اين باشگاه 
هم خواست در ليگ کش��تي حضور پيدا کند. دبير گفت: »باشگاه 
استقالل يک باشگاه فرهنگی ورزشی است و فقط مختص به فوتبال 
نيست. استقالل و پرسپوليس هر کدام در کشور 30 ميليون طرفدار 
دارند و ما از حضور استقالل در کشتی خوشحال هستيم. از همين جا 
از باشگاه های ديگر چون پرسپوليس و سپاهان هم دعوت می کنم که 

وارد چرخه ليگ کشتی شوند.«

مصاف قعرنشينان با 
دنيا حيدري
   گزارش

ب��االی  مدعي��ان 
جدول��ی در هفت��ه 
بيست و هش��تم که به طور همزمان با انجام هشت 
بازی برگزار می شود جنگی تمام عيار است. جنگی که 
در پس آن برخی به دنبال کسب سهميه هستند و 
عده ای ديگر در انديش��ه بقا، آن ه��م در حالی که 
نمی توان منکر تأثير قرعه کشی مرحله بعدی جام 
حذفی شد که در پی آن پرسپوليس و استقالل بايد 

پنجم شهريور دربی ديگری را برگزار کنند.
   از سهمیه تا بقا

جدا از داس��تان پرس��پوليس صدرنش��ين که 
چهارمين جام قهرمانی را باالی س��ر برده، تنها 
س��ه تيم نفت آبادان، نس��اجی مازندران و نفت 
مسجدس��ليمان از شرايط حساس��ی برخوردار 
نيستند، يعنی نه شانس کسب سهميه دارند و نه 
خطر سقوط تهديدشان می کند. در نيمه باالی 
جدول از رده ششم به باال همه تيم ها )استقالل، 
تراکتور، فوالد، س��پاهان و ش��هرخورو( شانس 
کسب س��هميه دارند، هرچند اندک. در پايين 
جدول نيز تيم های رده دهم تا ش��انزدهم خطر 
س��قوط را بيخ گوش خود احس��اس می کنند. 
هرچند که سقوط شاهين قعرنشين محتمل تر 
اس��ت، اما نزديکی امتيازها از ذوب آهن ساکن 
خانه دهم تا شاهين رده شانزدهمی حساسيت 

دو هفته پايانی را به اوج خود رسانده است.
   قهرمان در دل کویر

شکست پرسپوليس بعد از 17 هفته در رقابت های 
ليگ نوزدهم برابر ذوب آهن که نخستين سه امتياز 
از دست رفته يحيی به عنوان سرمربی سرخپوشان 
بود، نشان از پايان انگيزه های صدرنشين ليگ بعد 
از قطعی شدن چهارمين قهرمانی پياپی داشت. 
بردی که ش��انس ذوبی ها را برای بقا بيشتر کرد. 
حاال اما شاگردان يحيی در هفته بيست و هشتم 
برابر يکی ديگر از تيم های در خطر سقوط ليگ 
بايد به مي��دان بروند. گل گهر س��يرجان که اين 
فصل تيم های زي��ادی را آزرده و همچنان با 29 
امتياز در رده يازدهم قرار دارد، خطر س��قوط را 
بيخ گوش خود احس��اس می کند. ب��ا وجود اين 
بی انگيزگی شاگردان يحيی می تواند گل گهر را نيز 
مانند ذوب آهن به بقا در ليگ اميدوارتر کند. مگر 
آنکه قرعه کشی رقابت های جام حذفی و برخورد 
قهرمان ليگ با استقالل انگيزه های تازه ای باشد 
برای پرسپوليسی ها که در اين صورت کار برای 
گل گهر س��خت می ش��ود و می تواند يکی از آن 

بازی های ديدنی را در دل کوير به تصوير بکشد.
  استقالل با پیکان به سوی نایب قهرمانی می رود

اما تنها نتيجه بازی پرس��پوليس نيست که روی 

سرنوشت تيم های ته جدولي تأثير دارد. استقالل 
که با حضور در رده دوم جدول بيش��ترين شانس 
کس��ب س��هميه و نايب قهرمانی در ليگ را دارد 
امش��ب مقابل پي��کان صف آرايي مي کن��د. تيم 
رده چهاردهم جدول با 27 امتي��از که در يکی از 
حساس ترين بازی های باقيمانده ليگ بايد به دليل 
محروميت سرمربی خود از سوی کميته انضباطی 
در غياب ويسی به مصاف ياران مجيدی برود، آن 
هم در شرايطی که آبی پوشان پايتخت اين روزها 
در شرايط آرمانی بسر می برند و بعد از برتری مقابل 
سپاهان )چه در ليگ و چه در جام حذفی( روحيه 
و انگيزه خوبی دارند برای ادامه روند پيروزی های 
خود که به کسب سهميه و نايب قهرمانی در ليگ 
ختم می ش��ود، خصوصاً که بعد از مشخص شدن 
حريف بعدی استقالل در جام حذفی )پرسپوليس( 
بدون ترديد مجيدی در پی گرفتن زهرچش��م از 
قهرمان ليگ اس��ت. انگيزه هايی که بي شک روز 

سختی را برای پيکان رقم می زند.
  دربی های حساس و 3 امتیازهای حیاتی
دربی تبريز نيز يکی ديگر از بازی های حس��اس 
باال و پايين جدول است، آن هم با دو هدف کسب 
سهميه و بقا. تراکتورس��ازان که طی هفته های 
اخير امتيازهای باارزشی را از دست داده اند ديگر 
سرنوشت ش��ان به طور کامل دس��ت خودشان 
نيست و برای کسب سهميه بايد نيم نگاهی هم 

به نتايج ساير تيم ها داشته باشند. تبريزی ها که 
با تفاضل گل بهتر نس��بت به فوالد سکوی سوم 
ج��دول را در اختيار دارند در حال��ی درصدد به 
دست آوردن آخرين امتيازهای باقيمانده ليگ 
هستند که همش��هری آنها نيز در رده سيزدهم 
با همين هدف برای بق��ا می جنگد و پيروزی هر 
يک از دو تيم در اين بازی به منزله کوتاه ش��دن 
دست ديگری از هدفی است که در پی کسب سه 
امتياز اين ديدار حساس دارد. در جم نيز اوضاع به 
همين منوال است. مصاف دو تيم جنوبی پارس 
جنوبی و فوالد هم آنقدر حساس است که باخت 
شاگردان پورموسوی به منزله امضا کردن سند 
سقوط اين تيم از سوی فوالد است و برتری آنها 
به معناي کوتاه ماندن دست ش��اگردان نکونام 
از کسب س��هميه و نايب قهرمانی؛ همين اندازه 

حساس و همين اندازه حياتی!
ديگر بازی مهم ته جدولی ها مصاف شاهين بوشهر 
قعرنشين با نفتی های آبادانی است. اگرچه سقوط 
بوشهری ها به ليگ يک از ديگر تيم هايی که اين 
خطر را بيخ گوش خود حس می کنند محتمل تر 
است، اما روی کاغذ قعرنش��ين ليگ که تنها 22 
امتياز از 28 بازی قبلی کس��ب کرده ش��انس بقا 
دارد. هرچند که برای ادامه حضورش در ليگ نه 
فقط بايد هر دو بازی باقيمانده را ببرد که رقبايش 
نيز بايد در بازی های شان شکست بخورند. با وجود 

اين به نظر می رسد در صورت سقوط نيز شاهين 
به دنبال کس��ب نتيجه ای آبرومندانه در دو بازی 
پايانی است. اين در حالي است که برد و باخت برای 
نفتی های آبادان نهايت يک پله صعود يا سقوط را 
به دنبال دارد. نساجي تيم موفق هفته هاي اخير 
نيز اين هفته ميزبان ذوب آهن است، ديداري که 
براي اصفهاني ها بسيار حساس است، مانند مصاف 
سايپا با نفت مسجدسليمان که اگرچه براي نفتي ها 
اهميت امتيازي ندارد، اما مي تواند در سرنوش��ت 

شاگردان صادقي تأثير داشته باشد.
   آخرین شانس ها 

از ديگر بازی های حساس امروز مصاف سپاهان و 
شهرخودرو در اصفهان است. دو تيم 45 امتيازی 
جدول که بازی امروز تا حد زيادی می تواند تکليف 
آنها را برای کسب سهميه مشخص کند. حداقل 
شانس��ی که دو تيم قبل از پايان بازی امشب در 
کس��ب آن برابر هس��تند، البته با اين تفاوت که 
زرپوشان اصفهانی بعد از ناکامی های اخير با شوک 
استعفای قلعه نويی مواجه شدند، اما شهرخودرو 
با همان فرم��ان برای آخرين ش��انس های خود 
می جنگد. جنگی ک��ه امش��ب و در پايان هفته 
بيست و هشتم مشخص می ش��ود که به نتيجه 
می رسد يا خير. هرچند که با وجود مدعيانی چون 
استقالل، تراکتور و حتی فوالد، شانس سپاهان و 

شهرخودرو بسيار اندک است.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره  6000 ش��نبه 25 م��رداد 1399 | 25 ذی الحج��ه 1441 |

سعيد احمديان 

اولين داور باويلچر جهان يک ايراني است
با جست وجو در البه الی اخبار ورزشی می توان به استثناهايی برخورد 
که با بهره مندی از توانايی های باال دست به کارهای بزرگی زده اند. اين 
موضوع در بين معلوالن بيشتر ديده می شود که با اراده فوق العاده خود 
محدوديت ها را کنار زده اند و با ممارست زياد موفقيت های بزرگی را 
برای خود و جامعه به دست آورده اند. سينا سلمان پور از جمله افرادی 
اس��ت که در عين جوانی و با وجود معلوليت، به جای گوش��ه گيری و 
بی تحرکی وارد جامعه ش��ده و در ورزش کارهای بزرگ��ی انجام داده 
که مهم ترين آن را بايد کس��ب درج��ه داوری کوراش و قضاوت در 
مسابقات بين المللی به عنوان اولين داور معلول کوراش جهان ناميد. 
جوانی خودساخته از جنس ورزش با وجود معلوليت، اکنون به عنوان 

اولين داور جهان باويلچر، مسابقات اين رشته را قضاوت می کند.

تکواندو تب و تاب المپيک را ندارد

فقط وعده  و وعيد براي استخدام قهرمانان شنيده ام
فرزاد باهر ارسباران،      خبر
ش  ملي پ�������و

شمشيربازي کش��ورمان با اش��اره به شرايط سخت 
تمرينات در ايام ش��يوع وي��روس کرونا ب��ه گاليه از 
مس��ئوالن ورزش بابت ع��دم اجرايي ش��دن قانون 
استخدام قهرمانان پرداخت و به تسنيم گفت: »قرار بود 
در اداره کل استان آذربايجان شرقی استخدام شوم، ولی 
سه سال است در رفت و آمد هستم و هنوز استخدام 
نشده ام . فعالً منتظرم، چراکه می گويند منتظر دستور 
وزارت ورزش هس��تيم . کارشناسان استخدام وزارت 

می گويند بايد منتظر باش��يد تا جلسه تشکيل شود. 
می گويند در اين مدت جلسه برگزار شده، ولی نام شما 
مطرح نشده است . از ش��هر ما دو، سه نفر هستيم که 
مدال جهانی و آسيايی داريم، ولی استخدام نشده ايم. 
يونس سرمس��تی هم استخدام نشده اس��ت. وی در 
شهرداری تبريز ش��غل دارد، اما من ش��غلی ندارم و 
متأس��فانه تاکنون فقط وعده و وعيد شنيده ام. فقط 
می گويند تمرين کن و به فکر المپيک باش. من گاهی 
پول اياب و ذهاب هم ندارم. در اين مدت با لغو مسابقات 

هم هيچ دريافتی و پاداشی نداشته ام.«

هفته آینده لیگ کشتي قرعه کشي مي شود
دبير:  استقالل آمد،  پرسپوليس هم بيايد!

سرنوشت گره خورده بقا و سهميه
جنگ تمام عیار سروته جدول

 حمايت رئيس کشتی آسيا 
از کانديداتوری سوريان

رئيس ش��ورای کش��تی آس��يا در جريان مجمع عمومی سال 2020 
اين ش��ورا از کانديداتوری حميد س��وريان در انتخابات هيئت رئيسه 
اتحاديه جهانی کشتی حمايت کرد. مجمع عمومی سال 2020 شورای 
کشتی آسيا با حضور نناد اللوويچ رئيس اتحاديه جهانی کشتی، دولت 
تورليخانوف رئيس ش��ورای کشتی آسيا و با مش��ارکت باالی اعضا به 
صورت وبين��ار )ويدئوکنفرانس اينترنتی( برگزار ش��د. در اين مجمع 
که سوريان نايب رئيس و س��يدجالل عسگری دبير فدراسيون کشتی 
حضور داشتند، تورليخانوف با اشاره به در پيش بودن انتخابات اتحاديه 
جهانی کش��تی گفت: »ما دو نماينده از آس��يا در اين انتخابات داريم؛ 
روزيف که سابقه طوالنی در کشتی دارد و در حال حاضر هم در اتحاديه 
جهانی است و حميد سوريان که قهرمان المپيک و جهان بوده است. از 
نمايندگان کشورهای آسيايی می خواهم که در اين انتخابات مشارکت 

داشته باشند و از کانديداهای آسيايی حمايت کنند.«

شیوا نوروزی

»من نبودم دستم بود« مديران سرخابي ها!
صحبت هاي ديروز مهدي رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپوليس در برنامه 
ورزش و مردم تلويزيون درباره مطالبات و شکايت برانکو تصوير کاملي از 
سيستم مديريتي حاکم بر فوتبال دولتي کشورمان است. او مي گويد به 
جاي پرداخت بدهي برانکو با ش��کايت به دادگاه عالي ورزش، با آگاهي از 
اينکه رأي فيفا تغييري نمي کند به دنبال خريدن زمان بوده اند. رسول پناه 
به اينکه بايد پول برانکو را در نهايت پرداخت کنند معترف است، اما به گفته 
او مي  خواستند امروز و فردا کنند. البته امروز ديگر با اولتيماتوم فيفا راهي 
براي فرار از پرداخت اين بدهي ندارند و بايد آن را پرداخت کنند، در غير اين 

صورت با جريمه هاي سنگيني روبه رو مي شوند.
نوع مواجهه باشگاه پرس��پوليس با وضعيت امروز پرونده شکايت برانکو 
حکايت کارد به استخوان رسيدن است. مشابه چنين پرونده هايي در فوتبال 
ايران زياد است که سوءمديريت هاي حاکم بر باشگاه ها سبب شده پرونده اي 
که با يک دهم مبلغ فعلي بسته مي شد به مرور زمان مبلغ آن چند برابر شود. 
پرونده برانکو يکي از گوياترين پرونده هايي است که سوءمديريت ها، آن را به 
چنين مرحله اي رسانده است که دست روي دست گذاشتن مديران سبب 

شده کسر امتياز و جريمه هاي سنگين تر هم اين باشگاه را تهديد کند.
در حالي برانکو پس از جدايي از پرسپوليس حاضر به بخشش 50 درصدي 
مطالباتش بود که طمع مديران وقت پرسپوليس براي چشم پوشي اين 
مربي کروات از تمام مطالباتش سبب شد امروز آنها مجبور شوند عالوه بر 
کل بدهي اين مربي کروات، جريمه سنگيني را نيز پرداخت کنند. عالوه 
بر اين در شرايطي قرمزها تا چند ماه پيش مي توانستند با يورو 14 هزار 
توماني پول برانکو را پرداخت کنند که حاال بايد همان مبلغ را با يوروي 
25 هزار توماني بپردازند. مطالباتي که تأخير در پرداخت آن سبب شده 

پرسپوليس از سوي فيفا با جريمه هم روبه رو شود.
چنين س��وءمديريت هايي که هزينه هاي سنگيني را به اين باشگاه هاي 
دولتي تحميل کرده است در استقالل هم  مي توان مشاهده کرد، مانند 
پرونده شکايت شفر و بويان که هنوز استقاللي ها مطالبات آنها را که نسبت 
به ش��ش ماه پيش با توجه به باال رفتن قيمت ارز دو برابر شده پرداخت 
نکرده اند. البته کمتر مديري را در باش��گاه هاي دولتي مي توانيد ببينيد 
که نسبت به چنين فرصت سوزي ها و پرداخت هاي چند برابري نسبت به 
بدهي هاي اوليه دغدغه اي داشته باشد، به خصوص که در نهايت با نامه وزير 
ورزش اين مطالبات از بيت المال پرداخت مي شود و مديران باشگاه هاي 

دولتي حتي براي چنين سوءمديريت هايي بازخواست هم نمي شوند.
مديريت مهدي رسول پناه در پرسپوليس و احمد سعادتمند در استقالل 
نمونه عيني سيستم مديريتي فوتبال کشورمان است. مديراني که گويا کپي 
يکديگرند و با مقداري باال و پايين در يک رده مديريتي قرار مي گيرند. آنها 
نه از سر شايسته ساالري و ضوابط، بلکه تنها به دليل روابطي که داشته اند 
پاي ش��ان به فوتبال باز شده تا مديريت باش��گاهي فوتبال هم به رزومه 
مديريتي شان اضافه شود و نام  شان در رسانه ها سر زبان ها بيفتد. خروجي 
چنين مديريتي هم چيزي جز فاجعه نمي تواند باشد، مانند تمام اين سال ها 
که هر مدير که مي رود و مدير جديدي که مي آيد، سوء مديريت هاي تازه اي 
را بجا مي گذارد که با قبلي ها جمع مي ش��ود و به مدير بعدي مي رسد و 

شرايط را هر سال که مي گذرد، سخت تر مي کند.  
نکته قابل تأمل اظهارنظرهاي اين روزهاي مديراني مانند رس��ول پناه و 
س��عادتمند واکنش به پرونده هاي ش��کايت ها و بدهي هاست، مديراني 
که تا پيش از خوردن حکم مديريت پرس��پوليس و استقالل به نامشان، 
تمام تالش شان را براي جلب رضايت وزير ورزش و نشستن روي صندلي 
مديريت س��رخابي ها انجام دادند، اما حاال چند ماه پ��س از اينکه به اين 
پست ها در دو باشگاه بزرگ پايتخت يعني پرسپوليس و استقالل رسيده اند، 
مدعي هستند که فکر نمي کردند اين دو تيم اين همه پرونده و بدهي داشته 

باشند و به نوعي اينگونه از خودشان رفع مسئوليت مي کنند. 
اين در شرايطي است که حتي هواداران سرخابي ها هم مي دانند که اين 
دو باشگاه با چه پرونده هايي روبه رو هستند و اينکه رسول پناه و سعادتمند 
حاال که به هدف شان يعني رس��يدن به مديريت دو تيم دولتي پايتخت 
رسيده اند، خودشان را بي خبر از عمق مشکالت و بدهي ها نشان دهند و 
بخواهند سوءمديريت شان را با پيش کشيدن سوءمديريت هاي مديران 

گذشته پنهان کنند، به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
مشکالت مالي و پرونده هاي شکايت اين دو تيم هر چقدر باشد، رسول پناه 
و سعادتمند به عنوان مسئول اين دو باشگاه بايد تمام تالش شان را براي 
حل آنها با کمترين هزينه  انجام دهند و اگر نمي توانند، نامه استعفاي شان 
را بنويسند تا حداقل سوءمديريت شان مصائب باشگاه را بيشتر نکند و به 

حيف و ميل بيشتر بيت المال منجر نشود.

ناگلزمان این بار مچ سیمئونه را خواباند
اين اليپزيش شگفتی ساز!

شگفتی س��ازان اين فصل ليگ قهرمانان اروپا با حذف اتلتيکومادريد 
همچنان در مسير موفقيت به راه  خود ادامه می دهند. در دومين ديدار 
يک چهارم نهايی اين رقابت ها اليپزيش 2بر يک تيم مادريدی را کنار 
زد و به جمع چهار تيم برتر قاره س��بز رس��يد تا در نيمه نهايی حريف 
پاری س��ن ژرمن ش��ود. آخرين بازی اين مرحله را نيز امش��ب دو تيم 

منچسترسيتی و ليون برگزار می کنند. 
  پیش به سوی آینده

سرمربی 33 ساله اين روزها موفق ترين مربی دنيا محسوب می شود. يوليان 
ناگلزمان همان کسی است که در موفقيت اليپزيش نقش اصلی را برعهده 
داشته و تيمی س��اخته که هر حريفی را به دردس��ر می اندازد. پيشروی 
تيم آلمانی تا نيمه نهاي��ی موضوعی غيرقابل انتظار ب��ود که ناگلزمان و 
ش��اگردانش عکس آن را ثابت کردند. تنها 11 س��ال از تأسيس باشگاه 
اليپزيش می گذرد، اما اين تيم تا نيمه نهايی اروپا پيش آمده و سرمربی اش 
نيز حاال جوان ترين مربی است که تيمش به اين مرحله صعود کرده است. 
آنها که پيش از اين تاتنهام را از پيش رو برداش��ته بودند، سه شنبه شب 
مقابل نيمار و هم تيمی هايش صف آرايی می کنند. ناگلزمان در پايان بازی 
با کنايه زدن به تيم حريف از شاگردانش تمجيد کرد: »فکر می کنم با توجه 
به نوع بازی، ما کمی خوش شانس بوديم که به پيروزی رسيديم، اما در هر 
صورت در کل بازی تيم بهتری بوديم. نمی توانم موقعيت های خطرناک 
اتلتيکومادريد را به ياد بياورم. اين کاری اس��ت که شاگردانم خودشان 
انجام دادند. بعد از اينکه گل تس��اوی را دريافت کردي��م، آرامش مان را 
حفظ کرديم و اين موضوع بسيار مهم بود. در واقع ما از چيزی نمی ترسيم 
و نبايد اجازه دهيم که ترس بر عملکرد ما نفوذ کند.« سرمربی اليپزيش 
با اشاره به در پيش بودن بازی با ژرمن ها گفت: »اين باشگاه خيلی سريع 
پيشرفت کرده است. ما به بوندسليگا رس��يديم و اکنون سه بار است که 
در ليگ قهرمانان اروپا حاضر هس��تيم. ما هنوز هم در رقابت ها حاضريم 
و فکر می کنم که پيشرفتمان سريع تر از حد معمول بوده است. احساس 
فوق العاده ای برای تيم و باشگاه وجود دارد. حاال بايد برای بازی بعدی آماده 
شويم و زمان زيادی برای جشن گرفتن وجود ندارد. بايد سريعاً برای تقابل 
برابر پاری سن ژرمن آماده شويم. آتاالنتا به خوبی در برابر آنها دفاع کرد، 
اما نهايتاً شکست خورد. ستاره های زيادی در اين تيم حضور دارند و کار 
ساده ای نخواهيم داشت.« سرمربی جوان پيش از اين تجربه دستياری 

توماس توخل، سرمربی پاري سن ژرمن را داشته است. 
  طلسم ناکامی

تيره روزی ه��ای راه راه پوش��ان در يک چه��ارم نهاي��ی تمام��ی ندارد. 
اتلتيکومادريد برای سومين سال متوالی از رسيدن به نيمه نهايی بازماند. 
منتها سيمئونه هرگز تصور نمی کرد امسال تيمش توسط اليپزيش از 
گردونه رقابت ها کنار برود. روخی بالنکو در حالی با گل دقيقه 88 حسرت 
به دل ماند که سرمربی به برتری حريف اعتراف کرد: »اليپزيش با فشار 
بيشتری بازی می کرد و فکر می کنم که آنها در طول بازی کامالً فعال تر از 
ما عمل کردند. اکنون زمان آن رسيده که از خواب بيدار شده و برای فصل 
آينده آماده شويم. عملکرد حريف واقعاً فوق العاده بود. آنها با سرزندگی، 
شور، اش��تياق و انگيزه بازی کردند و همين کار را برای ما دشوار کرد. 

چيزی که باعث شد ما در نهايت شکست بخوريم.«
  پاریسی های خوش شانس 

موتور گلزنی پاري سن ژرمن در آخرين لحظات بازی روشن شد و توماس 
توخل بسيار خوش شانس بود که تيمش با گل های دقيقه 90 و 93 موفق 
به شکست آتاالنتا شد. سرمربی پاريس��ی ها با تأکيد بر خوش شانسی 
تيمش اظهار داشت: »به دستيارانم بعد از گل اول گفتم مطمئن هستم 
که بالفاصله به گل دوم هم می رسيم. ما بازی خيلی خوبی انجام داديم 
و صالحيت حضور در مرحله نيمه نهايی را داشتيم و سزاوار اين موفقيت 
بوديم. به طور طبيعی کمی شانس هم آورديم، اما اگر کل بازی را تماشا 

می کرديد متوجه می شديد که ما سزاوار صعود بوديم.«
  آخرین نبرد

تنها ديدار باقی مانده از يک چهارم نهايی ليگ قهرمانان نبرد سيتی – 
ليون است. دو تيمی که برای رسيدن به اين مرحله دو مدعی قهرمانی 
را حذف کردند. ليون با اينکه در بازی برگشت مغلوب يوونتوس شد، اما 
به لطف پيروزی بازی رفت جواز صعود گرفت. من سيتی هم با غلبه بر 
رئال مادريد دست به کار بزرگی زد. در بازی امشب هم پپ گوارديوال و 
هم رودی گارسيا تنها به برد می انديشند، چراکه نتيجه اين مسابقه تأثير 

زيادی روی آينده  آنها دارد.

 افسانه اليپزيش 
به اين زودی ها تمام نمی شود

نماينده بوندس ليگا موفق شد با شکست 
اتلتيکو برای اولين بار حضور در نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان را تجربه کند و گل صعود را 
هم تيلور آدامز به ثمر رساند. منتها بازنده 
همان تيمی بود ک��ه ليورپ��ول پرمدعا را 
مغلوب کرده بود، به همين خاطر همه تصور 
می کردند اليپزيش دردسری برای اتلتيکو 
ندارد. 11 س��ال پيش خبری از اليپزيش 
نبود، ولی اين باش��گاه با حمايت کمپانی 
ردبول تأسيس شد و ثمره سرمايه گذاری روی اين تيم هم به خوبی جواب 
داد. برای خيلی ها جای سؤال بود که اين کمپانی که در فرمول يک مدعی 
است چرا در فوتبال سرمايه گذاری کرده است. در فوتبال آلمان هواداران 
نقش تعيين کننده ای در باشگاه ها دارند و با رأی خود می توانند رئيس را نيز 
تعيين کنند، ولی در اليپزيش شرايط کامالً متفاوت است. حامی مالی بخش 
کمی از سهام باشگاه را در دسترس عموم قرار داده و قيمت همين بخش کم 
نيز گران تر از حد معمول است. با اين حال وضعيت تيم خوب است و عملکرد 
ناگلزمان و شاگردانش بهتر از حد تصور است. در اين سال ها باشگاه تالش 
کرده با فرصت دادن به جوان ها استعدادهای جديدی را به دنيای فوتبال 
معرفی کند و از طريق فروش آنها درآمد خوبی به جيب بزند. نکته ديگر 
رقم قراردادهای بازيکنان تيم است. يکی از چهار تيم برتر اروپا در شرايطی 
به نيمه نهايی رسيده که گران ترين بازيکنش 33 ميليون دالر می ارزد. در 
اوضاعی که قدرت های برتر اروپا برای موفقيت دست به ريخت و پاش های 
فراوان می زنن��د ارزش کل بازيکنان اليپزيش با رقم قرارداد يک س��تاره 
بايرن مونيخ برابری می کند. جدا از بحث بازيکنان بايد به مديريت خوب 
سرمربی هم اشاره کرد. ناگلزمان با 33 سال سن صعود به نيمه نهايی ليگ 
قهرمانان را به کارنامه اش اضافه کرده و شکی نيست که او خيلی زود يکی از 
بهترين مربيان اروپا لقب خواهد گرفت. افسانه اليپزيش به اين زودی ها به 

پايان نمی رسد و بايد منتظر موفقيت های بيشتر آنها هم باشيم.

سايمون اسمال

ای بی سی نيوز

تعوي��ق المپيک ش��ايد در نگاه اول 
حامد قهرماني

   چهره
فرصتي بود براي ورزش کش��ور 
براي آماده تر ش��دن، اما حاال با 
سخت تر شدن شرايط و شيوع بيشتر بيماري کرونا نگراني ها هم 
بابت عقب افتادگي ورزش��کاران بيشتر ش��ده است. تکواندو به 
عنوان يکي از رشته هاي مدال آور ايران در المپيک اين روزها در 
خطر بيشتري قرار دارد و اين خطر وقتي بيشتر احساس مي شود 

که حرف هاي س��رمربي تيم ملي را مي ش��نويد. فريبرز عسکري 
مي گويد: »تعويق المپيک به ما لطمه بس��ياری زد، چراکه 

جزو مدعيان دنيا بوديم و مسير سختی را طی کرديم 
تا به اين مرحله رسيديم و چون فکر می کرديم فقط 

ش��ش ماه تا المپيک فرصت داريم تب و تاب و 
ش��ور و هيجان خاصی داش��تيم که ناگهان 

تعطيلی اردوها و شيوع ويروس کرونا ما را 
از آن حال و هوا خارج کرد. به همين دليل 
اس��ت که من همچنان بيشتر از بحث 
فنی به دنب��ال بح��ث تع��ادل روانی 
تکواندوکاران هستم. متأسفانه بيشتر 
کش��ورها تمرينات خود را ب��ه صورت 

جدی آغاز کرده اند تا جايی که کره جنوبی 
رقيب اصلی ما با 3 هزار ورزش��کار مسابقات داخلی 
برگزار کرده و اين برای ما هش��داری جدی اس��ت. 

اميدوارم هرچه سريع تر اردوها آغاز شود.«


