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نبود و فوالد میزبان نیز پس از انجام دو بازی
در زمین خود ،حاال با اعالم سعید آذری

مدیرعامل این تیم ،باشگاه خوزستانی پس از

آخرین تست خود  ۱۶فرد مبتال به کرونا دارد که

 ۱۱بازیکن و  ۵نفر اعضای تدارکات و کادر فنی
این تیم شامل آن میشود .البته هنوز جواب
تست نهایی اعضای تیم سایپا و ماشینسازی
نیامده است که مشخص شود این  ۲تیمی
که هفته گذشته با فوالد و استقالل بازی

داشتهاند ،مبتال به کرونا هستند یا خیر؟ تعداد
باالی مبتالشدگان تیم خوزستانی باعث شد تا

نمایندگان وزارت بهداشت دستور دهند تمام
اعضای تیم فوالد پیش از دیدار با نساجی در

محل اسکان خود قرنطینه کامل باشند.

حاال با توجه به پروتکلهایی که فدراسیون

پزشکی ورزشی مشخص کرده ،اگر باشگاهی

یک چهارم اعضایش مبتال به کرونا شده

الههمنصوریان:

مچاندازی در بارسا؛ مسی میرود یا آقای رئیس؟

لیگ معلق میشود؟

البته استقالل تنها قربانی بازی در خوزستان

خبر

لئو دیگر طاقت تحمل این سبک مدیریت را ندارد

انفجار کرونا در لیگ برتر

 ۱۶نفر اعضای فوتبال تیم فوتبال فوالد و ۱۴
نفر از اعضای استقالل به کرونا مبتال شدند و با
توجه به پروتکلهای فدراسیون پزشکی ورزشی،
بازیهای این دو تیم باید لغو شود .همچنین
هنوز سایر تیمهایی که با فوالد و استقالل بازی
کردهاند تست ندادند تا وضعیت کلی تعطیلی
ادامه لیگ نوزدهم مشخص شوند.
به گزارش ایسنا ،برگزاری دو بازی در
خوزستان که طبق اعالم وزارت بهداشت
منطقه قرمز کرونایی به حساب میآمد باالخره
کار دست لیگ برتر فوتبال و فوتبالیهای ایران
داد .صبح روز شنبه از اردوی استقاللیها خبر
رسید که  ۸عضو این باشگاه شامل  ۶بازیکن و
 ۲نفر از کادر اعضای پزشکی ،تدارکات و فنی
به ویروس کرونا مبتال شدند و پس از آن نیز
اعالم شد  ۶بازیکن دیگر هم کرونا دارند و جمع
بازیکنان مبتال شده به این ویروس به عدد ۱۲
رسید .پس از آن هم استقاللیها با تصمیم
احمد سعادتمند از سفر به جم سر باز زدند تا
سفر آنها به عسلویه لغو شود.
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لیونل مسی ستاره کمحرفی است .این خصلتی
رفتاری است که ریشه در کودکی او دارد .یکی از
همتیمیهای سابق مسی در تیم نوجوانان بارسلونا
یک بار گفته بود که در زمان پیوستن مسی به
این تیم کسی حتی صدای سالم کردن او را هم
نمیشنید .این خصلت مسی حتی بعد از تبدیل
شدن او به بهترین بازیکن دنیا تغییر نکرده و لیونل
همیشه ترجیح داده فوتبالش به جای او حرف بزند
نه زبانش.

به گزارش ورزش سه ،با این حال ،چند صباحی
است که اوضاع به کلی تغییر کرده و مسی از
شروع سال میالدی  2020به این نتیجه نرسیده
که باید صدایش شنیده شود .همه چیز از وقتی
شروع شد که اریک آبیدال مدیر ورزشی بارسا
گفت بازیکنان این تیم مسئول اخراج ارنستو
والورده بودند و مسی به شکلی تند به او پاسخ
داد .وقتی هم رسانههای کاتالونیا مدعی شدند
بازیکنان بارسا مایل به کاهش دستمزدشان در
میانه بحران کرونا نیستند ،مسی به میدان آمد
و گفت منشأ این داستانها از درون باشگاه
است.
حاال که رادیوی کادنا سر مدعی شده مسی ممکن
است تابستان سال آینده با پایان مهلت قراردادش
با بارسا این تیم را ترک کند ،او تا این لحظه از
موضعگیری خودداری کرده هر چند سکوت او هم
سرشار از ناگفتهها است .سکوتی که البته برای
هواداران بلوگرانا به سکوتی کرکننده تبدیل شده
است.
واقعیت این است که مسی واقعا قصد ترک بارسا
را ندارد اما از نحوه مدیریت فعلی باشگاه به شدت
سرخورده و عصبانی است .متوقف کردن مذاکره با
باشگاه درباره تمدید قرارداد ،مهمترین نشانه از این
ناراحتی است .فارغ از همه حرف و حدیثها شکی
نیست که این اقدام مسی حرکتی آگاهانه است؛
رای عدم اعتماد به یوسپ ماریا بارتومئو در پست
مدیریت باشگاه.
مسی بعد از  19سال حضور در کاتالونیا برای
اولین بار در سیاست باشگاه دخالت میکند .چرا
که حاال آنچه در بیرون از زمین اتفاق میافتد
تاثیری مستقیم بر رویدادهای رخ داده در زمین
دارد.
بارسلونا از زمان به کرسی ریاست رسیدن
بارتومئو در سال  2014چیزی نزدیک به  1میلیارد
یورو در بازار نقل و انتقاالت هزینه کرده و تقریبا
همه این هزینه کالن هدر رفته است .قراردادهای
بد یکی بعد از دیگری امضا شده و درنهایت کار

با اینکه از دوران ریاست بارتومئو بر بارسلونا یک سال دیگر باقی مانده ولی خودداری مسی از تمدید قراردادش با بلوگرانا میتواند معادالت قدرت را
در این باشگاه تغییر دهد.

واقعیت این
است که مسی
واقعا قصد ترک
بارسا را ندارد
اما از نحوه
مدیریتفعلی
باشگاه به شدت
سرخورده و
عصبانیاست
را به جایی رسانده که در میانه بحران کرونا حاال
بلوگرانا حتی پول کافی برای خرید ستاره اصلی
مد نظرش الئوتارو مارتینز را ندارد .بند خرید
 111میلیون یورویی الئوتارو فردا دوشنبه منقضی
میشود و کسانی که با بارسا آشنایی نزدیک دارند
به هیچ وجه انتظار ندارند که ظرف  24ساعت این
باشگاه بتواند چنین مبلغی را برای خرید الئوتارو
فراهم کند.
مسی از سوی دیگر بارها از اشتیاق خود برای
همبازی شدن دوباره با نیمار گفته ولی به نظر
میرسد بارتومئو بر خالف حرفهایش عمال تمایلی
برای جذب نیمار ندارد .مسی درنهایت به این
وضعیت واکنش نشان داد و گفت نمیداند در
عمل اقدامی برای خرید نیمار انجام شده یا نه.
این صحبتها اولین نشانه رابطه پرتنش مسی و
بارتومئو بود؛ رابطهای حاال آنقدر تخریب شده که
هیچ امیدی به بازسازیاش وجود ندارد.
پرونده موسوم به بارساگیت در فروپاشی این
رابطه نقشی محوری داشت .زمانی که مشخص

باشند ،بازیهای این باشگاهها معلق خواهد

شد که  ۲باشگاه استقالل و فوالد شامل آن
میشوند .هنوز سازمان لیگ موضع مشخصی

ملیپوش شمشیربازی و گالیه از مسئوالن ورزش تهران

شد مدیریت باشگاه یک شرکت روابط عمومی را
استخدام کرده تا عالوه بر تبلیغ برای بارتومئو و
هیات مدیرهاش ،اعتبار دشمنان فرضی باشگاه و از
جمله لیونل مسی را خدشهدار .مسی در آن زمان
به این خبرها واکنشی علنی نشان داد و گفت این
ماجرا به نظرش بیاندازه عجیب است.
تنشها زمانی به نقطه غیر قابل بازگشت
رسید که برخی رسانههای کاتاالن نوشتند مسی
و بازیکنان بارسا نمیخواهند در اوج بحران مالی
ناشی از اپیدمی کرونا با کاهش دستمزدهایشان
به باشگاه کمک کنند .مسی که از این اتهامات
خشمگین شده بود در اظهاراتی صریح گفت :از
درون باشگاه کسانی بودهاند که سعی میکنند ما
را تحت فشار بگذارند تا کاری را بکنیم که خودشان
میدانند ما از همان اول خودمان قصد انجامش
را داشتیم.
در هفتههای اخیر خبرسازیهای رسانهای با
محوریت مسی که اغلب بار منفی داشته او را بیش
از پیش عصبانی کرده .خبرهایی درباره اینکه قدرت

او در رختکن بیش از حد الزم برای یک بازیکن
است ،درباره اینکه او با گریزمان مشکل دارد ،یا
اینکه مسی است که تعیین میکند کدام مربی باید
استخدام یا اخراج شود.
تا چندی پیش گمان میرفت بارتومئو هر اتفاقی
بیفتد یک سال پایانی دوران ریاستش بر بارسلونا
را بر صندلی ریاست باشگاه سپری خواهد کرد اما
حاال خودداری مسی از تمدید قراردادش باعث
شده آینده کوتاهمدت بارتومئو در اتاق ریاست در
هالهای از ابهام فرو برود .در اینکه بارتومئو این
روزها منزویتر از هر زمان دیگری است هیچ شکی
وجود ندارد .چند وقت پیش بود که شش نفر از
هیات مدیره بارسا در اعتراض به بارتومئو استعفا
دادند و او را به تالش برای کوبیدن میخ آخر به
تابوت بلوگرانا متهم کردند .حاال خودداری مسی از
تمدید قراردادش فشار بر بارتومئو را بیشتر کرده و
به نظر میرسد احتمال اینکه تاریخ انتخابات سال
آینده به تاریخی نزدیکتر منتقل شود بسیار باال
است.

علی پاکدامن :فقط آقازاده ها را استخدام میکنند!

را در این خصوص اعالم نکرده است و تنها

ستاره شمشیربازی ایران از عدم توجه مسئوالن به خود
شدیدا گالیهمند است.
گالیههای شمشیربازی تهرانی؛ یک جورهایی دردل میکند.
او ناراحت است از اینکه خب مثل فوتبالیها و سایر رشتهها
درآمدی میلیاردی ندارند و بیشتر به دلیل اینکه هیچ مسئولی
حواسش به آنها نیست .علی پاکدامن که میتواند یکی از
المپیکیهای ایران باشد ابتدا درباره کرونا ،موج دوم و ویروسی
که زندگی همه را درگیر کرده حرف میزند و میگوید« :قدر
زندگیام را تازه میدانم .همه ما چقدر زندگی خوب و راحتی
داشتیم و مدام ناشکری میکردیم .خیلی عادی داشتیم
زندگیمان را میکردیم که یک دفعه اینطوری شد .حاال همه
چیز تحت تاثیر قرار گرفته است و همه چیز به هم ریخته
است».
او در ادامه حرفهایش سفره دل را باز میکند و از شرایط بدی
که این رشته ورزشی در قیاس با سایر رشتهها دارد حرف میزند
و میگوید« :ورزشکار هستیم و حقوق کارمندی میگیریم .خب
این حقوق چقدر است؟ تورم چقدر است؟ برای ما که باید
حرفهای تمرین کنیم چیزی نمیشود .ما المپیکی هستیم اما

سهیل مهدی به رسانهها گفته است که باشگاه
استقالل هیچ مدرکی از اعضای مبتال شده

خود به ویروس کرونا در اختیار سازمان لیگ

و فدراسیون پزشکی ورزشی قرار نداده است.

پیش از این باشگاههای تراکتور و

ماشینسازی نیز اعالم کرده بودند تعدادی
از بازیکنانشان در طول فصل به این ویروس
مبتال شده بودند و حتی جواب تست میمبال

بازیکن تیم فوتبال تراکتور ساعتی پیش از
دیدار این تیم برابر صنعت نفت آبادان آمد و

مشخص شد این بازیکن پرویی به کرونا مبتال

شده است.

حاال با صحبتهای سهیل مهدی و دکتر

کاوه ستوده ،پزشک باشگاه استقالل به زودی

تعداد افراد مبتال شده این تیم مورد تایید قرار

میگیرند و این احتمال وجود دارد که با تایید
فدراسیون پزشکی ورزشی ،لیگ نوزدهم دوباره

تعطیل شود .با توجه به بدتر شدن اوضاع

انگار نه انگار .شرایط برای همه و بیشتر برای مردم عادی سخت
شده».
پاکدامن ادامه داد« :من سه مدال بازیهای آسیایی دارم،
 15سال است شمشیرباز تیم ملیام اما در تربیت بدنی استان

کرونا در کشور ،باید تصمیم جدی تری نسبت
به برگزاری لیگ برتر گرفته شود و شاید حتی

تعطیلی لیگ بتواند در مبتال نشدن بسیاری

دیگر از فوتبالیهای ایران مثمر ثمر باشد.

اعضای پارس ،نساجی و داوران به زمین رفتند

شرط سازمان لیگ برای بازنده نشدن استقالل و فوالد
استقالل و فوالد برای اینکه با رای کمیته انضباطی  3بر
صفر بازنده نشوند ،باید بار دیگر تست کرونا بدهند و اثبات
کنند که  25درصد از اعضای تیمشان مبتال شدهاند.
به گزارش ورزش سه ،جنجالها بر سر تعداد مبتالیان به
کرونا در تیم استقالل و فوالد ادامه دارد؛ باشگاه استقالل
اعالم کرده که  13نفر از اعضای این تیم به ویروس کرونا
مبتال شدهاند و با توجه به ابالغیه فدراسیون پزشکی ورزشی
بازی آنها با پارس جنوبی باید به تعویق بیفتد .این ادعا
را فوالدیها با اعالم  16کرونایی درباره دیدار با نساجی
داشتهاند .مسئله مهم اما این است که سازمان لیگ فوتبال
ابهامهایی روی اعالم مسئوالن استقالل و فوالد دارد.
سازمان لیگ معتقد است باید برای به تعویق افتادن یک
مسابقه  25درصد نفراتی که کارت حضور در مسابقات را
دارند مبتال به کرونا شده باشند .به عبارت بهتر سازمان لیگ
اعضای تیمها را شامل کادرفنی ،کادر پزشکی ،کادر اجرایی و
بازیکنان میداند و اگر  25درصد این افراد مبتال شوند بازی
آن تیم به تعویق میافتد .درباره کروناییهای استقالل و

شاید در یکی از بزرگترین
سازمانهای جهان مسابقه دهم

فوالد اما ابهامهایی مطرح است.
در لیستی که دو باشگاه استقالل و فوالد از اعضای
کرونایی خود به سازمان لیگ ارائه کردهاند ،نام افرادی به
چشم میخورد که کارت حضور در مسابقات را ندارند و البته
درباره برخی بازیکنان اعالمی نیز ابهامهایی وجود دارد و
گفته میشود نتیجه تست آنها قطعی نیست و مشکوک به
کرونا هستند.
در چنین شرایطی سعید رمضانی سرپرست استقالل به
سازمان لیگ رفت و در جلسهای با مسئوالن برگزاری مسابقات
مستندات کامل پزشکی خود درباره اعضای کرونایی را ارائه
کرد .در این جلسه مسئوالن سازمان لیگ ابهامهای خود را
درباره تست استقاللیها گفتند و تصمیماتی گرفته شد.
طبق پیگیریهای قرار بر این شده که اعضای تیم
استقالل به طور کامل در آزمایشگاهی که سازمان لیگ
به آنها معرفی میکند تست کرونا بدهند و مدیران این
سازمان هم تا گرفتن جواب این تستها صبر کنند .ظاهرا
سازمان لیگ این مسئله را به مسئوالن فوالد نیز اعالم کرده

است.
منتهی عدم نیامدن استقاللیها و فوالدیها به داخل زمین
به طور قطعی به منزله  3بر صفر شدن این دو بازی به
سود پارس جنوبی و نساجی نیست و همه چیز در گروی
تستهایی است که استقاللیها و فوالدیها خواهند داد .اگر
در جواب تستهای اعضای استقالل و فوالد مشخص شود
 25درصد از نفراتی که کارت حضور در مسابقات را دارند ،به
کرونا مبتال شدهاند و ادعای مسئوالن باشگاه راستی آزمایی
شود ،آن وقت سازمان لیگ طبق پروتکل ابالغی دو بازی
مذکور را به زمان دیگری موکول میکند تا تیمها در سالمت
کامل به میدان بروند.
اما اگر در تستهای جدید استقاللیها و فوالدیها که در
آزمایشگاه مورد وثوق سازمان لیگ انجام میشود نتایج آنطور
که مسئوالن دو باشگاه استقالل و فوالد اعالم کردند نباشد
و کروناییهای این دو تیم به  25درصد از کل اعضای تیم
نرسد ،پرونده این بازی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
میرود تا تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.

تهران جایی ندارم .رتبهام بین ورزشکاران تهرانی اول است اما
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای آقازادههاست.
هیچ وقت برای ما جایی نبوده .آن هم برای من که دو بار
سهمیه المپیک گرفتهام .نمیدانم چه قانونی دارند که جایی
برای ما قهرمانها وجود ندارد .فکرش را بکنید برادر من
بازاری است .برای اینکه خرج زندگیام را در بیاورم میروم
پیش برادرم .فکر کنم به زودی تغییر شغل بدهم و وارد کار
و کاسبی شوم».
شمشیرباز تیم ملی در پایان اشاره به بسته کمپ تمرینی
کمیته ملی المپیک میکند و میگوید« :این بسته خیلی خوب
بود .وسایل ضروری تمرین بدنسازی بچهها را یکجا دارد؛ کش،
دمبل ،وزنه  10کیلویی .البته من وزنه را خودم داشتم .کاش
وزنه  20یا  17/5کیلویی داشت .البته به نظرم کولهاش از همه
کاربردیتر بود .کانال تمرین هم خیلی خوب است که دکتر
بهرامینژاد تمرینات خیلی کاربردی میگذارد .با این وسایل و
تمرینات بچههای المپیکی راحت میتوانند بدنهایشان را آماده
کنند .پیمان فخری و قربانی خیلی پیگیر تمرین و وضعیت
بچهها هستند .بچهها از تمرینات فیلم و عکس میگذارند.
آنها حتی پیگیر هستند که ما اضافه وزن پیدا نکنیم .من اوایل
قرنطینه که تمرین خاصی هم نداشتم به دلیل اینکه رعایت
هم نمیکردم خیلی چاق شده بودم اما کم کم با رعایت به سر
وزن برگشتم».

بانوی ووشوکار ایران گفت :امیدوارم
شرایط کرونا در کشورمان زودتر درست
شود چون ما ورزشکاران تمرین میکنیم اما
هیچ مسابقه ای نداریم و عمر ورزشیمان
میگذرد.
به گزارش ایسنا ،الهه منصوریان در
حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون ووشو
درمورد حمایت او و خواهرش از دو کاندیدای
متفاوت گفت :دلیل اینکه نظراتمان متفاوت
بود این نیست که همسو با فدراسیون ووشو
نیستیم یا مخالفتهایی داشته باشیم .تنها
دلیلش این بود که کاندیداها خیلی خوب
بودند و این امکان فراهم بود که هر کسی
آزادانه انتخاب کند .ما هم انتخاب کردیم.
به هر حال باید به نظر هم احترام بگذاریم.
آقای صدیقی میتواند تالش کند و با افرادی
که حتی مخالفش بودند ،همسو شود تا
فدراسیون ووشو را روی سکوی قهرمانی
نگه داریم .ووشو االن جایگاه بزرگی دارد و
حفظ قهرمانی سختتر از به دست آوردن
آن است.
او در مورد اینکه شهربانو در صفحه
شخصی خود عنوان کرده بود با حمایت از
یک کاندیدا شاید آینده ورزشیام به خطر
بیفتد ،گفت :وقتی آقای علینژاد که ما را
بزرگ کرده و فدراسیون را به ثمر رسانده
تالش دارد تا این اتفاق نیفتد و آقای صدیقی
هم این نظر را دارد ،چنین موضوعی پیش
نمیآید .من فکر میکنم آقای صدیقی حتما
با شهربانو صحبت میکند .همه دور یک
میز جمع میشویم و برای موفقیت ووشو
برنامهریزی و تالش میکنیم.
منصوریان در مورد قراردادش با باشگاه چینی
گفت :یک مسابقه مهم در وان چمپیونشیپ
با یک بازیکن تایلندی سر کمربند داشتم .برای
این مسابقه خیلی برنامهریزی شد و باشگاه
تا دو ماه پیش حقوقم را واریز میکرد که
مشکل مالی و تمرینی نداشته باشم اما به دلیل
شیوع کرونا این مسابقه لغو شد چون سازمان
وان چمپیونشیپ اجازه حضور خارجیها را
نمیدهد چون مبارزه تن به تن است .اگر ما
کرونا بگیریم ممکن است عمر ورزشیمان به
خطر بیفتد .امیدوارم شرایط کشورمان زودتر
درست شود چون ما ورزشکاران تمرین میکنیم
اما هیچ مسابقهای نداریم و عمر ورزشیمان
میگذرد ،بنابراین به خاطر این موضوع خیلی
ناراحت هستیم.
او افزود :یک سال بدون هیچ مسابقه
و درآمدی هستیم .آینده شغلی نداریم.
نمیخواهم گله کنم اما جوایز ما هنوز داده
نشده و امیدوارم شرایط درست شود تا از
توانایی خودمان درآمد بدست بیاوریم .من
هنوز با باشگاه شانگهای قرارداد دارم و آنها
موظف هستند که حقوقم را پرداخت کنند اما
هیچ مسابقهای نداشته ایم که آنها پرداخت
کنند و من هم دوست ندارم برای کاری که
نکردهام پول بگیرم .اگر باشگاه دوست داشته
باشد قرارداد من را پرداخت میکند ،در غیر این
صورت میبخشم.
او درمورد اخباری مبنی بر خداحافظی
خواهران منصوریان از تیم ملی ووشو گفت:
مردم ایران ما را خیلی دوست دارند و تا
زمانی که بتوانیم برای آنها تالش میکنیم تا
مدال بگیریم .دوست داشتیم که در قهرمانی
جهان هر سه خواهر کنار هم باشیم ،برای
این مسابقات سه سهمیه داشتیم و ما سه
نفر انتخاب شده بودیم اما به دالیلی یکی
از ما خط خورد و این ناراحتیهایی پیش
آورد .با این حال در تیم ملی هستیم و خبر
خوبی هم هست که اگر باشگاهم را عوض
کنم اتفاقات خوبی برای ایران میافتد چون
به عنوان یک ایرانی در یکی از بزرگترین
سازمانهای جهان مسابقه میدهم و تالش
میکنم تا پرچمایران را باال ببرم.

