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جدال ملي پوش فرنگي با كرونا

حسین نوری فرنگی کار وزن ۸۷ کیلوگرم تیم 
ملی و دارنده مدال های برنز جهان ۲۰۱۷ و طالی 
بازی های آســیایی ۲۰۱۸ به ویروس کرونا مبتال 
شد و در بیمارســتان بستری شــده است. نوری 
یکی از مدعیان اصلی پوشــیدن دوبنده تیم ملی 
در رقابت هــای المپیک توکیو اســت. ابتالی این 
فرنگی کار تیم ملی به ویروس کرونا در حالی است که 
اردوی تیم های ملی کشتی چند ماهی است به دلیل 
شیوع کرونا به تعطیلی کشیده شده و کشتی گیران 
تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال می کنند. 
با این حال با باز شدن باشگاه هاي ورزشي، نوري که 
براي تمرین به همراه تعدادي از دوستانش به باشگاه 
مي رود، طي دو،سه روز گذشته به خاطر مشکالت 
تنفسي به دکتر مراجعه مي کند و متوجه مي شود 
نیمي از ریه اش درگیر این بیماري شــده است. با 
این اتفاق نوري خیلي زود در بیمارســتان بستري 
مي شود. درمان فوري و اورژانسي او به واسطه یک 
آمپول کمیاب و گرانقیمت انجام مي شد که باید روز 
گذشته حتما تزریق مي کرد. آمپولي که فدراسیون 
و وزارت ورزش به دنبال تهیه آن بودند و حال باید 
دید در صورت موفقیت در تهیــه این آمپول، جان 
نوري نجات پیدا مي کند؟ نکته عجیب این اســت 
که با وجود رشد آمار مبتالیان به کرونا و کساني که 
جان شان را به خاطر این بیماري از دست مي دهند، 
صحبت از برگزار شدن لیگ کشتي کماکان مطرح 
است و کشــتي گیراني از جمله حسن یزداني که 
قرارداد خود را بدون رعایت فاصله گذاري اجتماعي 
با تیم بازار بزرگ ایران امضا کرد، خواستار برگزاري 
این مسابقات هستند. در این میان اما محمد بنا به 
بحث لیگ واکنش نشان داد. او در اینستاگرام خود 
نوشــت:»گالیه کنم از عزیزانی که مصرانه پیگیر 
برگزاری لیگ هستند. واقعا برگزاری مسابقات به چه 
قیمتی؟ سالمتی و عمر حرفه ای کشتی گیر در لیگ 
با چه چیزی معاوضه می شود؟ درست است شرایط 
اقتصادی خوب نیست اما شرایط برای همه یکسان 
است و چه بسا خیلی ها هستند که حتی حداقل های 
زندگی ما هم براي شان حکم آرزو را دارد. پس بهتر 

است یک مقدار دوراندیش تر باشیم.« 
    

امروز، معرفي جانشين علي نژاد
امروز )یکشنبه ۱5 تیر( فدراسیون ووشو، رییس 
جدید خود را با برگزاری مجمع انتخاباتی خواهد 
شناخت. حسین اوجاقی )سرمربی تیم ملی ووشو(، 
محمود رشیدی احمدی )رییس سابق فدراسیون 
ورزش های رزمی(، علی اصغر شــعبانی )قهرمان 
سابق سنگین وزن ســاندای جهان(، امیر صدیقی 
)نایب رییس کمیته توسعه و بازاریابی کنفدراسیون 
ووشوی آسیا( امیرعباس لشــگری )رییس مرکز 
تربیت بدنی دانشگاه آزاد( و محمود متدین )دبیر 
سابق فدراسیون( 6 کاندیدای احراز پست ریاست 
این فدراسیون هســتند. این مجمع ساعت ۱۰ در 
هتل استقالل برگزار خواهد شد. البته امیرعباس 
لشــگری 5۰ روز پیش رییس مرکز تربیت بدنی 
دانشگاه آزاد شــد و باید دید در مجمع انتخاباتی 
به نفع کدام یک از کاندیداها انصــراف خواهد داد. 
مهدی علی نژاد ۱3 سال پیاپی رییس فدراسیون 
ووشو بود و پس از انتصاب به  عنوان معاون توسعه 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، از ریاست 

فدراسیون کناره گیری کرد
    

 بازگشت 3 روئينگ سوار 
به تيم ملي

با وجود دو ســالی که به برگــزاری بازی های 
آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو زمان باقی است، سه قایقران 
روئینگ کشــورمان که بعد از بازی های آسیایی 
۲۰۱۸ از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده بودند 
دوباره به این رشــته برمی گردند. عاقل حبیبیان، 
مسعود محمدی و مجتبی شجاعی سه ملی پوش 
روئینگ ایران هستند که قرار است دوباره تمرینات 
خود را آغاز کرده و برای بازی های آســیایی ۲۰۲۲ 
آماده شــوند. عاقل حبیبیان درباره بازگشــتش 
گفت:»با توجه به اینکه متاهل شده بودم، شرایط 
فرق می کرد. به همین دلیل بعد از بازی های آسیایی 
جاکارتا در اردوها نبودم. تصمیم گرفتم با توجه به دو 
سالی که به بازی های آسیایی مانده، دوباره تمریناتم 
را شروع کنم. ما در بازی های آسیایی قبلی به خاطر 
ارنجی که داشتیم، نتیجه نگرفتیم. همه چیز بهم 
ریخت اما تالش می کنیم برای این دوره خودمان 

را آماده کنیم.«

منهای فوتبال

آریا طاری

اولین تست های کرونا در لیگ برتر، 
نتایجی امیدوارکننده در پی داشتند اما 
به مرور زمان، مشــخص شد که اوضاع 
با تصورات اولیه به شدت فرق می کند. 
وقتی لیگ برتر از سر گرفته شد، اوضاع 
ویروس در کشور آرام شده بود و حتی 

به گفته شــخص وزیر بهداشت، قرار 
نبود موج دیگری از کووید ۱9 تا پاییز در 
کشور اتفاق بیفتد. از آن جایی که حتی 
وزیر بهداشت هم »غافلگیر« شده، باید 
به باشگاه های فوتبال هم حق بدهیم که 
در مورد این ویروس غافلگیری را تجربه 
کنند. در روزهای گذشته تقریبا هر ۱۰ 
دقیقه یک ایرانی جانش را بر اثر ابتال به 

کرونا از دســت داده است. پیک کووید 
۱9 حتی از روزهای اسفند و فروردین 
پیشــی گرفته و حاال در حــال رکورد 
زدن در ایران است. در حقیقت برخالف 
چیزی که گفته می شد، کووید ۱9 برای 
اوج گیری دوباره به فرارســیدن پاییز و 
زمستان نیاز نداشت. از آن جایی که در 
فوتبال ایران امکان برگزاری لیگ برتر 

به صورت متمرکز در چند نقطه وجود 
نداشت، نمی شد روی تست های اولیه 
حساب چندانی باز کرد. چراکه بازیکنان 
به صورت مداوم با اعضــای خانواده و 
همچنین دیگران در ارتباط بودند و از 
آن جایی که در حال حاضر، مردم حتی 
رفتارهای ساده ای مثل ماسک زدن و 
دستکش پوشیدن را جدی نمی گیرند، 

نمی توان انتظار داشــت که این بحران 
خود به خود حل شــود. در ایران حتی 
مراسم های عروســی و عزا با جمعیت 
بسیار زیادی برگزار می شوند و این یکی 
از دالیل جدی اوج گرفتن دوباره ویروس 
است. دولت تصمیم گرفته ماسک زدن 
در اماکن عمومی را اجباری کند و این کار 
را به شکل یک قانون دربیاورد اما به نظر 
می رسد در مقطع فعلی، کشور دوباره 
به تعطیالت گسترده ای در حوزه های 
مختلف نیاز دارد و حتــی باید حضور 
کارمندها در اداره های مختلف را نیز تا 
جایی که می شود، کمرنگ کرد. اوضاع 
فوتبال هم اصال تعریفــی ندارد و بعید 
نیست همین روزها، دستور تعطیلی و 

توقف لیگ نوزدهم رسما اعالم شود.
در روزهــای تعطیلی لیــگ برتر، 
اســتقالل یکــی از موافقان ســفت و 
ســخت ناتمام  ماندن این لیگ بود. در 
روزهای گذشــته اما سرپرست تیم در 
یک مصاحبه عجیب، مدعی شد که لیگ 
برتر باید با تمام قــدرت ادامه پیدا کند. 
تفاوت این دو نوع نگاه از ســوی آبی ها، 
به شرایط این تیم در جدول لیگ برتر 
مربوط می شود. چراکه با جدول فعلی، 
آنها دیگر شانسی برای کسب سهمیه 
آسیا نخواهند داشــت. با این وجود به 
نظر می رسد تست های جدید، شانس 
استقاللی ها برای ادامه فصل را به شدت 
کمرنگ خواهند کرد. بر اساس قوانین 
اگر ۲5 درصد اعضای یــک تیم به این 
ویروس دچار شوند، دیدارهای آن تیم 
به تعویق می افتــد. در حقیقت ابتالی 
وریا غفوری، فرشــید باقری، داریوش 
شجاعیان و مســعود ریگی، نمی تواند 
بر اساس قوانین دیدارهای استقالل را 
لغو کند اما در عمل، ممکن اســت تک 
تک اعضای این باشــگاه ناقل ویروس 
باشــند. وقتی این تعداد بازیکن مبتال 
تا همین دیــروز به راحتی بــا دیگران 
تمرین می کردند، طبیعتا در روزهای 
آینده تعداد نفرات مبتال به کووید ۱9 در 
اردوی باشگاه، بیشتر و بیشتر نیز خواهد 
شد. همین وضعیت در باشگاه فوالد نیز 
وجود دارد و نتایج تست های تازه در این 
تیم نیز، از یک بحران بزرگ خبر می دهد. 

با چنین وضعیتی، ادامه رقابت های لیگ 
برتر، دیگر یک تصمیم منطقی به نظر 
نمی رسد. باشگاه های ایرانی امکانات 
زیادی برای مقابله بــا ویروس ندارند و 
فوتبالیست های ایرانی نیز، بارها ثابت 
کرده اند که نمی خواهنــد قرنطینه و 
ماندن در خانه در روزهای بدون فوتبال 
را جدی بگیرند. همه این عوامل دست به 
دست هم داده اند تا لیگ برتر دوباره به 
»سرفه« بیفتد و دوباره به ویروس دچار 
شود. تا امروز تنها مسابقه های یک هفته 
از لیگ برتر برگزار شده اما این حجم از 
نگرانی، فوتبال را در وضعیت قرمز قرار 

داده است.
نگرانــی مهــم دیگری کــه برای 
برگزاری فوتبال در چنین شــرایطی 
وجود دارد، عدم صداقت در بین برخی 
از باشگاه ها و بازیکنان است. همین حاال 
زمزمه هایی در این خصوص شــنیده 
می شود که وریا غفوری پیش از دیدار 
قبلی استقالل نیز مشــکوک به کرونا 
بوده اســت. این حــرف و حدیث ها در 
مورد حسن بیت سعید و باشگاه فوالد 
خوزســتان نیز به گوش رسیده اند. در 
حقیقت ممکن اســت همیــن حاال، 
بسیاری از ســتاره های لیگ مبتال به 
ویروس باشند اما باشگاه ها این موضوع 
را برای استفاده از این نفرات در ترکیب، 
پنهان کنند. اتفاقی که ممکن اســت 
یک فاجعه بزرگ را برای فوتبال ایران 

رقم بزند.

کرونا؛ سرسخت ترین رقیب فصل استقالل

سرفه لیگ برتر!  

اتفاق روز

چهره به چهره

یک روز قبل از مسابقه با پارس جنوبی جم بود که خبر تعطیلی جلسه تمرینی باشگاه استقالل مثل بمب سروصدا کرد. 
واضح به نظر می رسد که تمرین تیم آن هم در آستانه یک بازی لیگ برتر، بدون دلیل موجه تعطیل نمی شود. دلیل موجه 
و نگران کننده این تعطیلی، بحران کرونا در اردوی استقالل بود. در آزمایش های جدید، تعداد زیادی از نفرات این تیم به 

ویروس مبتال هستند و حاال شرایط برای این باشگاه کامال دشوار به نظر می رسد. چند روز قبل، باشگاه فوالد خوزستان نیز 
به چنین وضعیتی دچار شد و حاال به نظر می رسد لیگ برتر، در آستانه تعطیلی دوباره قرار دارد.

یک سال بعد از جدایی آرین روبن، بایرنی ها بهترین جانشین 
ممکن برای او را نیز پیدا کردند. باشگاه آلمانی تابستان گذشته 
تالش های زیادی برای جذب لروی سانه انجام داده اما سیتی، 
موافق فروش این ستاره نبود. پس از آن اما، سانه مصدوم شد و 
برای مدتی طوالنی از زمین فوتبال فاصله گرفت. حاال در این 
تابستان، بایرن مونیخ باالخره توانســته خرید این بازیکن را 
قطعی کند و او را با 5۰ میلیون یورو در اختیار بگیرد. رقمی که 
برای خرید ستاره ای در این سطح، فوق العاده به نظر می رسد. 

آن هم در بازاری که خرید نفراتی مثل دمبله و کوتینیو در ایران، 
بیش از ۱۰۰ میلیون یورو هزینه برداشــته است. حاال بایرن، 
ترکیب فوق العاده ای در اختیار دارد و در فاز هجومی با مثلث 
لواندوفسکی، گنبری و ســانه، به هیچ حریفی رحم نخواهند 
کرد. آنها پیراهن شماره ۱۰ را نیز به سانه سپرده اند تا رسما او را 

به عنوان روبن بعدی تیم شان معرفی کنند. 
سانه در ۲4 سالگی، یک ســتاره تمام عیار است و خرید او، 
نشان می دهد که مونیخی ها در جذب بازیکن به فاکتور سن 
نیز اهمیت زیادی می دهند. این تیم برای فصل آینده، نوبل ۲3 
ساله را نیز روی خط دروازه در اختیار خواهد داشت. گلری که 
از حاال خریداری شده تا در سال های آینده، جانشین مطمئنی 
برای مانوئل نویر باشد. لوکاس هرناندز ۲4 ساله، کواسی ۱9 
ساله، بنجامن پاوار ۲4 ســاله و آلفونسو دیویس ۱9 ساله نیز، 

گزینه های دفاعی بایرن برای فصل آینده هستند. باشگاهی که 
با داشتن ستاره های جوانی مثل گورتزکا و کومان، به هیچ وجه 

نگران آینده نخواهد بود. 
بایرن در این فصل با هدایت هانســی فلیک، از یک بحران 
بزرگ رها شــد و قهرمانی بوندس لیگا را نیز به دســت آورد. 
آنها روی نیمکت هم گزینه درســتی پیدا کرده اند که هم کار 
با مهره های جوان را به خوبی بلد است و هم می تواند یک تیم 

شگفت انگیز برای مونیخی ها بسازد.
خرید ســانه بدون تردید، یک موفقیت انکارنشدنی برای 
قرمزهای مونیخ به شمار می رود. ستاره آلمانی برای پیوستن 
به این باشگاه، سه دلیل بســیار مهم داشته است. اول اینکه او 
پس از مصدومیت، از ترکیب سیتی فاصله گرفت و جایش را به 
برناردو سیلوا داد. به نظر می رسید حتی در صورت رسیدن او به 

بهترین فرم، باز هم پپ سیلوا و استرلینگ را در دو سمت خط 
حمله تیمش ترجیح می دهد. دلیل دوم، محرومیت سیتی از 
رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا بود. سانه با وجود 
همه درخششــی که در زمین فوتبال داشته، هرگز نتوانسته 
لیگ قهرمانان را فتح کند. دلیل سوم نیز عالقه او برای بازگشت 
به بوندس لیگا بوده است. لروی شانس حضور در جام جهانی 
۲۰۱۸ را از دســت داد. چراکه در آلمان معموال به مهره های 
شــاغل در بوندس لیگا توجه بیشتری می شــود. او خواهان 
بازگشت به لیگ آلمان بود تا بتواند در تیم ملی نیز، نقش بسیار 
مهمی به دســت بیاورد. حاال دیگر به نظر می رســد او یکی از 
گزینه های ثابت تیم ملی در آلمان در دیدارهای بعدی خواهد 
شــد. بایرن با این خرید، در بوندس لیگا دست نیافتنی تر و در 

لیگ قهرمانان اروپا، مدعی تر خواهد شد.

آریا رهنورد

پرداختن نشریات طرفدار بارسا به خبر جدایی 
قریب الوقوع لئو مســی از این تیم، سروصدای 
زیادی به راه انداخته اســت. هواداران باشگاه به 
شــدت نگران تصمیم نابغه آرژانتینی هستند. 
بدون شک او تمایلش به جدایی را با سکوت در 
مورد شائبه های رسانه ای، نشان داده است اما این 
به آن معنا نیست که این فوق ستاره، حتما از جمع 
کاتاالن ها جدا خواهد شد. مسی به دنبال ایجاد 
یک تغییر بزرگ در باشگاه است و از جدایی اش 
نیز درست مثل یک اهرم برای رقم زدن این تغییر 
استفاده می کند. به نظر می رسد پس از این فصل 
ناامیدکننده، تغییرات جذابی در انتظار باشگاه 

بارسلونا باشند.
وحشتناک ترین کابوس ممکن برای هواداران 
بارسا، جدایی لئو مسی از این باشگاه است. این 
اولین بار نیســت که چنین زمزمه هایی درباره 
خروج لئو از نیوکمپ به گوش می رسد. او در این 
سال ها، چندین بار با پیشنهادهای سرسام آوری 
از سوی باشگاه های دیگر روبه رو شده و همواره به 
این پیشنهادها، پاسخ منفی داده است. مسی تا 
همین چند ماه پیش می توانست بدون پرداخت 

هیچ هزینه ای به صورت رایگان از بارسلونا جدا 
شــود و حتی از یووه به عنوان یکی از مشتریان 
جدی او نام برده می شد اما با این وجود، او تصمیم 
گرفت به ماندن در ترکیب بارسا ادامه بدهد و به 
پیراهن و بازوبند کاپیتانی باشگاه، پشت نکند. در 
روزهای اخیر، رسانه های اسپانیایی خبر جدایی 
مسی از بارسا را منتشر کرده اند. نابغه آرژانتینی 
نیز مقابل این خبر سکوت به خرج داده تا آتش 
شایعه ها داغ و داغ تر شوند. تمایل مسی به جدایی، 
یک پیام واضح و آشکار دارد. او دیگر نمی خواهد 
عضو تیمی باشد که مدیریتش بر عهده جوزپ 
ماریا بارتومئو اســت. کاســه صبر مسی، لبریز 
شــده و طغیان تازه او علیه مدیران باشگاه نیز، 
عصبانیت او از تصمیم های مدیریتی بارســلونا 
را عیان می کند. چند اتفــاق مهم در این فصل، 
موجب شده که شــکاف میان مسی و بارتومئو، 
دیگر پرشدنی نباشــد. اخراج ارنستو والورده با 
وجود صدرنشینی بارسا در اللیگا، یکی از همین 
تصمیم ها بود. لئو به ســبک مربیگری والورده 
اعتقاد داشــت و همواره به دفاع از مربی تیمش 
می پرداخت اما مدیران باشگاه پس از شکست 
روبه روی آتلتی در ســوپرجام، قید همکاری با 
این مربی را زدند. آن هم در شرایطی که بارسا در 

باالترین نقطه جدول دیده می شد. خبر دیگری 
که خشم شــدید کاپیتان بارسا را در پی داشت، 
معاوضه آرتور ملو با پیانیچ بود. مدیران بارســا 
به همین ســادگی ســتاره جوان تیم را به یووه 
سپردند و تنها در ازای ۱۰ میلیون دالر، او را با یک 
بازیکن سالخورده عوض کردند. تصمیمی که جو 

رختکن باشگاه را کامال به هم ریخت.
اگر بارتومئو و همکارهــا در فصل آینده نیز 
صندلی شان را حفظ کنند، لئو مسی دیگر از بارسا 
جدا خواهد شد. اعضای هیات مدیره و همچنین 
اعضای رسمی باشگاه بارســا اما نمی خواهند 
چنین چیزی را به چشم ببینند. به همین خاطر 
به نظر می رسد دوران حضور بارتو در بارسا دیگر 
به پایان رسیده و این تیم در شروع فصل آینده، 
یک کادر مدیریتی جدید خواهد داشت. مدیری 
که به خاطر نتایج درخشــان تیم لوئیز انریکه و 
آن سه گانه فراموش نشدنی، ناگهان در آستانه 
انتخابات هواداران زیادی به دســت آورده بود، 
حاال دیگر جایگاهش را در بین بارسلونایی ها به 
طور کامل از دست داده است. وقتی صحبت از 
انتخاب می شود، هیچ کس در بارسا بارتومئو را 
به مسی ترجیح نمی دهد. به نظر می رسد مسی 
تصمیم دارد تیم خودش را در بارســا بسازد و 
اصالحات بزرگی را در بلوگرانا به وجود بیاورد. 
اولین و مهم ترین قدم برای این ســتاره، پایان 
دادن به دوران کاری مدیران فعلی اســت. قدم 
دوم نیز انتخاب یک مربی از دل الماسیا خواهد 

بود. تقریبا در نیوکمپ همه بر این باور هستند که 
سرمربی بعدی تیم، باید دی.ان.ای بارسا را داشته 
باشد و از درون خانواده، انتخاب شود. به همین 
خاطر، ژاوی در یک قدمی حضور روی نیمکت 
این باشگاه دیده می شــود. آنها می خواهند با 
انتخاب ژاوی همان کاری را انجام بدهند که با 
انتخاب پپ گواردیوال انجــام داده بودند. عالوه 
بر این، بار دیگر صدای پای نیمار نیز در اطراف 
بارسا به گوش می رسد. لئو هرگز رابطه خوبی با 
گریزمان نداشته و همواره خواهان حضور دوباره 
نیمار در تیم بوده اســت. با این وجود مدیران 
بارســا قید بازگرداندن نیمار را زدند و گریزمان 
را برای تیم به خدمت گرفتند. به احتمال بسیار 
زیاد جدایی گریزمان و بازگشت نیمار، یکی از 

اتفاق های کلیدی دیگر برای بارســا در همین 
تابستان خواهد بود.

فجایع مدیریتی بارســا، بخــش مهمی از 
دوران فوتبال مســی را تلف کردند. بازیکنی که 
می توانست هر سال لیگ قهرمانان را ببرد و مرد 
سال فوتبال جهان شود، پس از دوران انریکه دیگر 
نتوانسته روی ســکوی قهرمانی لیگ قهرمانان 
بایســتد. او و تیمش در این فصل عمال اللیگا را 
نیز از دســت داده اند. به نظر می رسد این فصل 
برای بارسا به پایان رسیده و آنها حتی نمی توانند 
ناپولی را در اروپا کنار بزنند. زمان آماده شــدن 
برای تغییرات بزرگ سال آینده اما از راه رسیده 
است. تغییراتی که شاید به دوران سیاه بارتومئو 

در بارسا پایان بدهند.

نگاهی به آینده نگرترین باشگاه فوتبال اروپا

سانه؛ سایه خوشبختی! 

نابغه جایی نمی رود

لئو مسی؛ رهبر اصطالحات بارسلونا!

با چنین وضعیتی، ادامه 
رقابت های لیگ برتر، دیگر 
یک تصمیم منطقی به نظر 

نمی رسد. باشگاه های 
ایرانی امکانات زیادی برای 

مقابله با ویروس ندارند و 
فوتبالیست های ایرانی 
نیز، بارها ثابت کرده اند 

که نمی خواهند قرنطینه و 
ماندن در خانه در روزهای 

بدون فوتبال را جدی 
بگیرند
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